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ABSTRAK

Ola, Agustinus Iriance M. 2020. “Struktur Makro, Superstruktur, Dan Tindak
Tutur Wacana Stand Up Comedy “Pragiwaksono World Tour” Karya
Pandji Pragiwaksono. Skripsi Strata Satu (S-1). Yogyakarta: Program
Studi Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma.
Penelitin ini membahas wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour”
karya Pandji Pragiwaksono. Dalam penelitian ini terdapat tiga masalah yang dibahas,
yaitu: (i) bagamana struktur makro dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono
World Tour”, (ii) bagaiamana superstruktur dalam wacana stand up comedy
“Pragiwaksono World Tour”, dan (iii) bagaimana tindak tutur dalam wacana stand up
comedy “Pragiwaksono World Tour”.
Data penelitian ini berupa wacana stand up comedy yang diperoleh dari video
visual “Pragiwaksono World Tour yang dipasarkan melalui situs resmi comika.id.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah (i) teori analisis wacana
menurut van Dijk dan (ii) teori tindak tutur menurut Leech. Data dikumpulkan
dengan metode simak, kemudian bahan ditranskip sebagai bahan tulis. Data
kemudian dianalisis menggunakan metode padan pragmatis.Hasil penelitian
kemudian disajikan dengan metode informal.
Hasil penelitian ialah sebagai berikut. Pertama, struktur makro dalam wacana
stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” adalah penggambaran sosok Pandji
Pragiwaksono sebagai komika yang (i) lucu, (ii) nasionalis, dan (iii) kritis.Kedua,
superstruktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” meliputi (i)
pembukadengan subtopik (a) salam pembuka, (b) peraturan pertunjukan, dan (c) Glen
Fredly; (ii) isi dengan subtopik (a) masa lalu Pandji Pragiwaksono, (b) karier Pandji
Pragiwaksono, dan (c) keresahan-keresahan Pandji Pragiwaksono; dan (iii) penutup,
dengan subtopik(a) ucapan terima kasih dan (b) salam penutup.Ketiga, tindak tutur
dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” meliputi (i) tindak tutur
konvivial, yaitu tindak tutur konvivial melucu; (ii) tindak tutur kolaboratif, yaitu
tindak tutur mengajarkan; (iii) tindak tutur kompetitif, yaitu (a) tindak tutur
kompetitif mengkritik, (b) tindak tutur komprtitif menyindir, (c) tindak tutur
kompetitif menasihati; tindak tutur konfliktif yaitu, tindak tutur konfliktif menuntut.

Kata kunci: wacana, struktur makro, superstruktur, tindak tutur, stand up comedy.
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ABSTRACT

Ola, Agustinus Iriance M. 2020. "Macro Structure, Superstructure, and Speech
Actions Stand Up Comedy" Pragiwaksono World Tour "by Pandji
Pragiwaksono. Bachelor Thesis (S-1). Yogyakarta: Indonesian Literature
Study Program, Sanata Dharma University.
This researcher discusses the stand-up comedy discourse "Pragiwaksono
World Tour" by Pandji Pragiwaksono. In this study, there are three issues discussed,
namely: (i) how the macrostructure in the stand-up comedy discourse "Pragiwaksono
World Tour", (ii) how the superstructure in the stand-up comedy discourse
"Pragiwaksono World Tour", and (iii) how to act said in the stand-up comedy
discourse "Pragiwaksono World Tour".
This research data is in the form of stand up comedy discourse obtained from
the digital download "Pragiwaksono World Tour which is marketed through the
official site comika.id. The theories used in this study are (i) discourse analysis
theory according to van Dijk and (ii) speech act theory according to Leech. Data was
collected by listening, and then the material was transcribed as writing material.
Data were then analyzed using the pragmatic equivalent method. The research
results are then presented with an informal method.
The results of the study are as follows. First, the macrostructure in the standup comedy discourse "Pragiwaksono World Tour" is a depiction of the figure of
Pandji Pragiwaksono as a comic that is (i) funny, (ii) nationalist, and (iii) critical.
Second, the superstructure of stand up comedy discourse "Pragiwaksono World Tour
includes (i) opening with subtopics (a) opening greetings, (b) rules of performance,
and (c) Glen Fredly; (ii) fill in with subtopics (a) Pandji Pragiwaksono's past, (b)
Pandji Pragiwaksono's career, and (c) Pandji Pragiwaksono's anxieties; and (iii)
closing, with a subtopic (a) thank you and (b) closing greetings. Third, the speech act
in the stand-up comedy discourse "Pragiwaksono World Tour" includes (i) the verbal
act, which is a verbal act of humorous conversational; (ii) collaborative speech acts,
namely teaching speech acts; (iii) competitive speech acts, i.e. (a) competitive speech
acts criticize, (b) satirical comprehensive speech acts, (c) competitive speech acts
advise; Conflictive speech acts, i.e., demands for conflicting speech acts.

Keywords: discourse, macrostructure, superstructure, speech acts, stand up comedy
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Penelitian ini membahas struktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono

World Tour” karya Pandji Pragiwaksono yang diselenggarakan di Plenary Hall
Jakarta pada tanggal 26 Januari 2019. Struktur wacana yang dibahas mengacu pada
teori struktur wacana van Dijk yang meliputi struktur makro, superstruktur, dan
struktur mikro. Adapun dalam penelitian ini struktur mikro yang dibahas hanyalah
jenis-jenis tindak tutur.
Menurut Papana, (2012) wacana stand up comedy merupakan sebuah bentuk
pertunjukan seni komedi yang dibawakan secara monolog oleh seorang comic. Comic
adalah seseorang yang tampil membawakan meteri lucu dengan cara menceritakan
lelucon. Jauh sebelum orang-orang mengenal stand up comedy yang ada seperti
sekarang ini, ada seni lawak tunggal yang sudah berkembang, misalnya komedi
tunggal yang dibawakan oleh Charlie Chaplin dan Basiyo. Komedi tunggal dikenal
sebagai stand up comedy sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1966 yang
dikemukakan oleh orang-orang dari Oxford, Inggris.
Di Indonesia, komedi tunggal yang dikemas dalam kemasan stand up comedy
pertama kali diperkenalkan oleh Ramon Papana. Ramon memperkenalakan stand up
comedy di Indonesia sejak tahun 1997. Stand up comedypertama kali diselenggaraan
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di Comedy Cafe. Pada masa itu stand up comedy tidak mendapatkan respon yang baik
dari masyarakat Indonesia.
Ramon Papana mempopulerkan stand up comedy dengan cara lain yakni
membuka workshop mengenai stand up comedy dan rutin menggelar open mic yang
diunggah ke youtube. Hal tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pada
tahun 2011 acara open mic stand up comedy berhasil melahirkan komika-komika
berbakat seperti Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono.
Kompetisi Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) pertama di Indonesia tahun
2011. Kompetisi lawakan tunggal atau stand up comedy yang diikuti oleh pelawak
tunggal berbakat dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kompas TV.
Kompetisi ini merupakan kompetisi stand up comedy pertama di Indonesia yang
disiarkan oleh stasiun televisi. Oleh karena itu, acara ini juga dianggap sebagai
patokan

pencapaian

karier

tertinggi

bagi

mayoritas

pelawak

tunggal

di

Indonesia.Suatu kebanggaan apabila bisa tampil sebagai kontestan/ finalis dalam
kompetisi tersebut.
Pandji Pragiwaksono Wongosoyudo adalah salah satu komika stand up
comedy yang terkenal di Indonesia. Pandji Pragiwaksono memulai kariernya stand up
comedy pada tahun 2010 kariernnya diawali dari Twivate Concert pertama bulan
April. Pada tahun 2011 Pandji Pragiwaksono memproduksi sendiri acara komedi
tunggal spesialnya pertama “Bhinneka Tunggal Tawa” di Teater Jakarta Taman
Ismail Marzuki.Tahun 2012 “Merdeka Dalam Bercanda” di Museum Gajah.Tahun
2013 “Mesakke Bangsaku” di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Tahun 2016
2
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Pandji Pragiwaksono menjadi pelawak Indonesia pertama yang berhasil membawa
“Juru Bicara” keliling dunia dengan melakukan tur ke-24 kota di 5 benua. Pada
tanggal 26 Januari 2019 Final show “Pragiwaksono World Tour” yang berlangsung di
Plenary HallJakarta Convention Center adalah stand up comedy special Pandji
Pragiwaksono yang terbaru dan terspesial. Dalam penelitian ini, peneliti akan
menganalisis terori struktur van Dijk yang terdiri dari struktur makro, superstruktur
dan struktur mikro dari sebuah karya stand up comedy Pandji Pragiwaksono berjudul
“PragiwaksonoWorld Tour” berdurasi 2 jam, 54 menit, 44 detik, yang telah
ditranskrip.
Materi stand up comedy secara verbal termasuk dalam satuan kebahasaan
berupa wacana, satuan kebahasaan terbesar. Sebagai sebuah wacana, pertunjukan
stand up comedy, khususnya stand up comedy special seperti “Pragiwaksono World
Tour” memiliki struktur yang bisa diteliti. Mengingat durasinya yang panjang,
struktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” dapat dianalisis
menggunakan teori struktur wacana van Dijk dan tindak tutur menurut Leech.
Permasalahan pertama yang dibahas adalah struktur makro dalam wacana stand
up comedy“ Pragiwaksono World Tour”. Struktur makro adalah makna global/umum
dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan
dalam suatu teks.
Permasalahan kedua adalah superstruktur dalam wacana stand up comedy
“Pragiwaksono

World

Tour”.

Superstruktur

3

adalah

struktur

wacana

yang
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berhubungan dengan kerangka suatu teks (pembuka, isi dan penutup) tersusun ke
dalam wacana secara utuh.
Permasalahan ketiga dalam penelitian ini akan membahas kajian pragmatik
yakni jenis-jenis tindak tutur dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World
Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Berikut contoh wacana :
(1)

Dedy Corbuzer itu banyak yang nggak tau, sebelum dia youtuberrr,
sebelum dia presenter, ya dia itu pesulap, dia sebut dirinya mentalis tapi
kita tau itu istilah rumit untuk pesulap.Dan dia itu culun bener dia itu
kurus tapi tembem, aneh deh, jadi dia langsing, tinggi tapi matanya ada
kayak celaknya gitu hitam, rambutnya panjang kayak Po dari kungfu
panda. luu tau kan, itu dia Dedy Courbuzer.

Wacana (1) di atas adalah tindak tuturmelucu konvivial. Hal ini ditandai dari
tuturan “Dia itu culun bener dia itu kurus tapi tembem, aneh deh, jadi dia langsing,
tinggi tapi matanya ada kayak celaknya gitu hitam, rambutnya panjang kayak Po
dari kungfu panda. lu tau kan, itu dia Dedy Courbuzer”. Dilihat dari tuturan tersebut
Pandji membuat lelucon dengan mengumpamakanmake up Dedy Courbuzer
samadengan animasi film kartun Kungfu Panda yang bernama Po yang gemuk,
bermuka bulat, lucu dan menjengkelkan

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana struktur makro wacana stand up comedy “Pragiwaksono World
Tour” karya Pandji Pragiwaksono?

4
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2. Bagaimana superstruktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono World
Tour” karya Pandji Pragiwaksono?
3. Bagaimana tindak tutur wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour”
karya Pandji Pragiwaksono?

1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian ini.
1. Mendeskripsikan struktur makro wacana stand up comedy “Pragiwaksono
World Tour” karya Pandji Pragiwaksono?
2. Mendeskripsikan superstruktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono
World Tour” karya Pandji Pragiwaksono?
3. Mendeskripsikan tindak tutur wacana stand up comedy “Pragiwaksono World
Tour” karya Pandji Pragiwaksono?

1.4

Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang struktur makro, superstruktur, dan

tindak tutur dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” karya
Pandji Pragiwaksono. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis dan
praktis.
Secara teoretis hasil penelitian ini memberi sumbangan bagi bidang analisis
wacana. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menganalisis struktur
wacana dan tindak tutur dalam stand up comedy yang lain.

5
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Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pihak-pihak
yang ingin belajar ber-stand up comedy. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
acuan membuat sebuah naskah materi stand up comedy yang relatif panjang.

1.5

Tinjauan Pustaka
Pada bagian tinjauan pustaka ini dipaparkan ulasan-ulasan penelitian

terdahulu mengenai topik terkait yang meliputi ulasan mengenai penelitian tentang
wacana stand up comedy dan ulasan mengenai penelitian tentang struktur wacana
menurut van Dijk. Penelitian mengenai wacana stand up comedy sekurang-kurangnya
pernah dilakukan oleh Laurang (2018) dan Kurniawan (2019). Sementar itu,
penelitian mengenai analisis struktur wacana menurut van Dijk pernah dilakukan oleh
Devy (2016), Yuliani (2018), dan Anshori (2019).
Laurung (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Retorika dalam
Stand up comedy Mesakke Bangsaku Pandji Pragiwaksono (Analysis Rhetoric)”.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi stand up comedy Pandji dengan teori
retorika dalam tour stand up comedy Mesakke Bangsaku, dengan analisis isi. Metode
penelitan kualitatif dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek
penelitinya, seperti perilaku, persepsi, pola pikir dan lain–lain. Hasil dan pembahasan
dari penelitian ini adalah Pandji mendapatkan jokes atau materi berdasarkan
pengalaman dan data yang ada, serta melakukan observasi dalam membuat materi
stand upnya, dan pemilihan kata dalam jokesnya yang dijadikan jokes melalui
perspektif dengan cara yang unik
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Kurniawan (2019) dalam skripsi yang berjudul “Jenis dan Sasaran Tindak
Tutur Dalam Stand up comedy ‘Juru Bicara’ Pandji Pragiwaksosno” yang membahas
dua rumusan masalah (1) jenis tindak tutur dalam wacana stand up comedy ‘Juru
Bicara’ Pandji Pragiwaksono, (2) sasaran tindak tutur dalam wacana stand up comedy
‘Juru Bicara’ Pandji Pragiwaksono. Pertama Kurniawan (2019), menemukan empat
jenis tindak tutur yakni, (i) tindak tutur konvivial, (ii)tindak tutur kolaboratif, (iii)
tindak tutur kompetitif, (iv) tindak tutur konfliktif. Kedua, ditemukan sasaran tindak
tutur yaitu (i) masyarakat umum, (ii) stasiun tv, (iii) pemerintah Indonesia, (iv)
Nielsen Media Research, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan metode simak, rekam dan catat.Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dan agih.
Devy (2016) dalam skripsi yang berjudul “Superstruktur Wacana Fashion dan
Implentasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama”
yang membahas tiga rumusan masalah (1) Apakah wacanafashion dalam majalah dan
tabloid memiliki struktur yang sama, (2) Bagaimana skema urutan wacana fashion
dalam majalah dan tabloid, dan (3) Apakah hasil penelitian superstruktur wacana
fashion dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di Sekolah
Menengah Pertama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan
catat.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan
dan agih.
Yuliani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Wacana Kritis
Terhadap Film Munafik” telah membahas (1) bagaimana struktur makro,
7
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superstruktur, struktur mikro dan (2) realitas sosial yang ada pada film Munafik serta
pesan moral yang ada pada film tersebut, peneliti menemukan bahwa struktur makro,
suprastruktur, struktur mikro dan realitas sosial pada film ini saling barkaitan satu
sama lainnya. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatifdengan
menggunakan teori Kontruksi Realitas Sosial dan menggunakan metode Analisis
Wacana model Teun A Van Dijk. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti
dalam mengumpulkan data adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara
dengan 1 orang informan ahli dan 4 orang informan pendukung.
Anshori (2019) dengan skripsi yang berjudul “Dakwa di Instagram (Analisis
Wacana Teun A Van Dijk pada Akun Instagram @Nunuzoo)” yang membahas
bagaimana pesan dakwah yang digambarkan dalam video postingan @Nununzoo
menggunakan analisis wacana Teun A Van Dijk.Jenis penelitian ini termasuk yang
deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji wacana
terhadap dakwah di Instagram yang di kemas dengan dakwah komedi oleh Nurul
Azka. Penelitian Azka menggunakan teknik analisa data model analisa wacana kritis
Teun A van Dijk.
Berdasarkan tinjauan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian
struktur wacana sudah banyak diteliti objeknya pun bermacam-macam. Namun,
belum ditemukan penelitian struktur wacana terhadap stand up comedy. Dari kelima
penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pengkajian ini merupakan hal baru.
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1.6

Landasan Teori
Dalam landasan teori ini akan dipaparkan teori yang digunakan yaitu tentang

struktur wacana menurut van Dijk yang meliputi struktur makro, superstruktur, dan
struktur mikro.
Tabel 1 Struktur Teks van Dijk
Struktur Makro
Makna global dari suatu teks yang dapat diamati
dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks
Superstruktur
Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan,
Isi, penutup, dan kesimpulan.
Struktur Mikro
Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan
Kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks

1.6.1 Struktur Makro
Menurut van Dijk (dalam Eryanto 2012: 227) struktur makro merupakan
makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh
suatu teks wacana. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari
suatu peristiwa. Dalam pandangan van Dijk, segala bentuk teks dapat dianalisis
menggunakan elemen, hal yang diamati struktur makro adalah tematik dan elemennya
topik.
9
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Elemen tamatik menunjuk pada topik dari suatu teks. Topik menggambarkan
apa yang ingin diungkapkan oleh penutur dalam tuturannya. Topik sering disebut
sebagai tema.Tema adalah pokok pikiran.

1.6.2 Superstruktur
Van Dijk melihat superstrukur adalah kerangka suatu teks, seperti bagian
pendahuluan, isi, dan penutup/kesimpulan dalam (Eriyanto 2012: 227). Hal yang
diamati adalah skematik: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam
teks secara utuh.
Sebuah teks atau wacana pada umumnya mempunyai skema atau alur dari
pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukan bagaimana bagian-bagian
dalam sebuah teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti (Eryanto
2012: 231-232).

1.6.3 Tindak Tutur
Tindak Tutur adalah tindakan yang kita lakukan melalui berbicara, seperti
melaporkan,

menyatakan,

memperingatkan,

menjanjikan,

mengusulkan,

menyarankan, mengkritik, meminta dan lain-lain (Ismari, 1995: 76). Menurut Leech,
(1993: 161-162) ada empat jenis tindak tutur berdasarkan kesesuaiannya dengan
tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan terhormat, yaitu tindak
tutur konvivial, tindak tutur kolaboratif, tindak tutur kompetitif, dan tindak tutur
konfliktif. Tindak tutur konvivial adalah tindak tutur yang sejalan dengan tujuan
10
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sosial, misalnya, menertawakan, mengajak/mengundang, menyapa, mengucapkan
terimakasih, mengucapkan selamat. Tindak tutur kolaboratif adalah tindak tutur yang
tidak menghiraukan tujuan sosial,misalnya, menyatakan, melapor, mengumumkan,
dan mengajarkan. Tindak tutur kompetitif adalah tindak tutur yang bersaing dengan
tujuan sosial; misalnya, memerintah, meminta, menuntut, mengemis. Tindak tutur
konfliktif adalah tindak tutur yang bertentangan dengan tujuan sosial; misalnya,
mengancam, menuduh, menyumpahi, dan memarahi.

1.7

Metode dan Teknik Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis

data, penyajian hasil analisis data. Pada setiap tahap digunakan metode dan teknik
tertentu yang diuraikan dalam penjelasan berikut.

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik catat. Metode simak
adalah cara mengumpulkan data dengan cara menyimak atau mendengarkan
penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Selain metode simak, dalam penelitian
ini pun menggunakan teknik catat untuk mengumpulkan data yang didengar melalui
audio visual acara stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” dengan
mentranskrip tuturan Pandji Pragiwaksosno.
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1.7.2 Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan pragmatis
yakni metode yang alat menentunya mitra tutur (Sudaryanto, 2015: 15). Dalam
metode padan pragmatis, segala reaksi atau tanggapan mitra tutur menjadi penentu
identitas satuan-satuan lingual tertentu. Pandji sebagai penutur yang akan
memberikan tuturan untuk memancing mitra tutur, penonton atau peneliti yang
diposisikan sebagai penonton acara stand up comedy “Pragiwaksono World Tour”
tersebut.

1.7.3 Metode Penyajian Analisis Data
Penyajian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode informal,
metode informal adalah menyajikan analisis data berupa kata-kata sederhana yang
dapat dipahami secara mudah oleh pembaca (Sudaryanto, 2015: 241).

1.8

Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan berisi urutan tata cara penulisan yang dilakukan dalam

penelitian. Penelitian ini dijabarkan ke dalam lima bab. Pada Bab I merupakan
pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan hasil penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penyajian.
Bab II berisi tentang pembahasan bagaimana struktur makro dalam wacana stand up
comedy “Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Bab III berisi
tentang pembahasan superstruktur dalam wacana stand up comedy“Pragiwaksono
World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Bab IV berisi tentang pembahasan struktur
12
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mikro dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” karya Pandji
Pragiwaksono. Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
STRUKTUR MAKRO
WACANA STAND UP COMEDY “PRAGIWAKSONO WORLD TOUR”
KARYA PANDJI PRAGIWAKSONO

2.1

Pengantar
Pada bab ini dideskripsikan struktur makro dalam wacana stand up comedy

spesial berjudul “Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Hal yang
diamati struktur makro adalah tematik dan elemennya topik. Topik yang
menggambarkan apa yang ingin di ungkapkan oleh penutur dalam tuturannya.
Wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” menceritakan
kehidupan Pandji Pragiwaksono sejak lahir sampai acara tersebut diadakan. Aspek
kehidupan yang dibahas meliputi keluarga, pendidikan, dan karier. Melalui stand up
comedy “Pragiwaksono World Tour”, Pandji ingin menunjukkan bahwa dirinya
adalah seorang komika yang (i) lucu, (ii) nasionalis, dan (iii) kritis.

2.2

Pandji Pragiwaksono Adalah Komika yang Lucu
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019), lucu adalah ‘menggelikan

hati; menimbulkan tertawa; jenaka’.Pandji membuktikan melalui pertunjukan stand
up comedy-nya bahwa dia adalah seorang komika yang lucu, bahkan dapat dikatakan
komika kelas atas di Indonesia ini. Selama kurang lebih dua jam pertunjukan
berlangsung, penonton berkali-kali dibuat tertawa terbahak-bahak oleh Pandji melalui
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materi-materi yang sebenarnya berasal dari pengalaman sederhana, tetapi secara
cerdas dibuat menjadi lucu oleh Pandji. Hal tersebut tampak dalam contoh kutipankutipan berikut.
(4)

Nah karena gua gak kunjung punya nama, nyokap akhirnya punya
inisiatif, gua tu lahir di Gleneagel Hospital di Singapura.Jadi, nyokap gua
pikir, yaudah namain Glen aja, yang mana menurut gua bukan kebijakan
yang baik. Untung gua lahir di Gleneagel Hospital, coba gua lahir di
Rumah Sakit Pertamina, iya gak! Nama gua Pertamina.Kan jelek
dong.Lagi di babyroom, “Temen kite anaknya yang mana yah? Tuh
disamping Pertamina.”Kayak-kayak ada yang ngelantarin bayi di pom
bensin gitu.

(5)

Sekarang gue udah punya duit udah kerja dan di rumah sakit gue paling
takut sama ruang administrasi. Nah ni, gak semua ketawa nih. Iya yang
belakang-belakang yang muda-muda ni, gak ada yang ketawa.Emang
kenapa ruang administrasi kenapa? Gak tau lu belum pernah masukin
orang tua lu ke rumah sakit, opname, pasang ring, gak tau kan lu. Anak
SMA gue bawain ini diem semuanya. Apa sih? Kenapa sih? Horornya
dimana? Horor lu punya duit sendiri masuk ruang administrasi buka
pintuhnya…gelap! Suram! Lo lihat muka-mukanya itu muka.Ya Allah
duit ada gak yah? Gitu semuanya. Gue gak takut, kunciin gue di ruang
mayat semalaman.Gak takut gue. Tau gak kenapa? Karena mayat gak
pernah nyodorin tagihan.Berani gue semalaman.Tiba-tiba jam 3 pagi ada
mayat, “Semuanya seratus tiga puluh juta.”Ahhh…Baru gua jump scare.
Karena jumlah tagihannya bukan karna mayatnya ngomong. Masa gua
diam di ruang mayat seratus tiga puluh juta?

(6)

Pacar pertama gue Nia, terus cuman berlangsung selama lima bulan, tiga
hari. Gue tau karna gue di kamar gue…gue coret satu-satu. Gue berharap
kita akan pacaran sampai menikah lalu mas kawin gue adalah pintu ini
yang menandakan cinta gue. Lihat nih hari perhari gue hitung cinta gue
kepadamu. Lima bulan tiga hari selesai.Alasannya karna beda agama.
Gue pikir bukannya dari awal lu tau yah, gue Islam, kok baru sadar
sekarang sih? Apa yang salah otak lu baru kecedot apa gimana sih?

(7) Kucing itu gembel banget kerjanya ngocek-ngocek sampah di komplek
iya kan terus ganggu kita. Kita lagi makan. Sering gak tu? Lagi makan iya
kan? Tiba-tiba. Ngeongg! Terus dia Husss! Ngeong! Gue dorong pakai
kaki kan settt.Ngeong! Ahhh.Teman gua bilang “Kasih aja!”/”Yah kalau
gua kasih ntar minta lagi.” / ”Yah kasih lagi.”/”Yah habis dong makanan
15
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gue, gimana sih lo. Ini kan gue beli buat gue bukan buat dia. Gimana
sih?” Jadi, gua pernah kasih ayam sama si kucing, cabut dia suuf. Gua
makan kan, tiba-tiba “Ngeong!” pas gua nengok bertujuh balik persis kek
gembel.
Pada contoh (4) Pandji membuat kelucuan dengan membahas nama. Pada saat
setelah Pandji lahir, orang tua Pandji tidak langsung memberi dia nama. Setelah itu
sang ibu sempat mengusulkan nama Glen untuk anaknya tersebut. Nama tersebut
diambil dari nama rumah sakit tempat Pandji dilahirkan. Dari cerita sederhana
tersebut, Pandji mampu menciptakan kelucuan dengan mengajak penonton
berimajinasi bagaimana jika ia lahir di Rumah Sakit Pertamina. Tentu namanya akan
sangat aneh. Penonton pun tertawa menyimak pernyataan Pandji tersebut.
Contoh (5) Pandji membuat lelucon dengan membahas cara pandang Pandji
kecil yang berubah ketika beranjak dewasa. Sewaktu kecil, ia sangat takut dengan
ruang mayat rumah sakit. Perasaan takut pada ruang mayat berubah ketika beranjak
dewasa. Ia justru takut pada ruang administrasi ketika dirinya yang dewasa sudah
mempunyai uang. Dari cerita tersebut, Pandji memancing penonton tertawa dengan
mengajak penonton berpikir jika di kamar mayat tidak mungkin menyodorkan
tagihan. Pandji membuat penonton berpikir keras hingga tertawa setelah mengetahui
hal tersebut.
Contoh (6) Pandji menceritakan pengalaman kisah cinta pertamanya yang
lucu bersama Nia. Hubungan tersebut hanya bertahan selama lima bulan tiga hari.
Semenjak berpacaran, Pandji menghitung berapa lama hubungan dia bersama Nia
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dengan mencoret pintu kamar. Dari cerita sederhana tersebut, Pandji menimbulkan
kelucuan dengan mengajak penonton untuk berpikir sesuatu. Bagaimana lucunya jika
kelak Pandji menikah bersama Nia, pintu yang dicoret tersebut dijadikan maskawin
pernikahan. Tentunya hal tersebut terlihat aneh. Penonton dibuat tertawa dengan
tuturan Pandji tersebut.
Contoh (7) Pandji membuat lelucoan dengan membahas seekor kucing. Pada
saat Pandji sedang makan di sebuah warung, datang seekor kucing meminta makanan
miliknya. Pandji merasa terganggu dan terpaksa memberi makan ayam pada kucing
itu.Setelah diberi makan, kucing tersebut pergi. Kelucuan justru muncul ketika
kucing tersebut kembali lagi pada Pandji dengan membawa rombongannya persis
dengan gembel. Pandji mangajak penonton untuk menyamakan seekor kucing dengan
gembel.
2.3

Pandji Pragiwaksono adalahKomika yang Nasionalis
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019), nasionalis adalah ‘pencinta

nusa dan bangsa sendiri, orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya,
patriot’.Melalui, pertunjukannya, Pandji memperlihatkan bahwa dia adalah komika
yang nasionalis atau peduli terhadap nusa dan bangsanya, yaitu Indonesia. Pandji
banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan persatuan Indonesia, politik dan
pemerintahan Indonesia, dan hal-hal untuk kemajuan Indonesia. Hal tersebut tampak
dalam contoh kutipan-kutipan berikut.
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(8)

Ngomong-ngomong gue masuk ITB tahun 1997. Tahun 1998 reformasi.
Disitulah gue pertama kali terlibat aktivisme, ngerti bahwa yang lebih
terdidik punya tanggung jawab untuk membantu yang tidak. Disitu gue
belajar soal politik. Gue ikut terlibat disitu. Ikut demo tapi karena gue
mahasiswa baru, ehhh gue gak ikut orasi.Gue jadi pagar betis. Iya untuk
yang lupa yah, reformasi itu waktu itu demo udah ada dari sebelum nya
jadi sebenarnya kan gini. Mahasiswa lama-lama mulai ngerasa, ini
Suharto lama bener yah. Kayaknya gak wajar deh selama ini. Yuk kita
turunin yuk. Mulai demo. Demo nih dimana-mana, termasuk ITB.Setiap
demo dijagain polisi. Polisi pengennya, demo di kampus aja gak usah
keluar-keluar. Ribet gue ngurusnya. Susah nanti.Ntar ada konflik segala
macam, di kampus saja” anak-anak kampus gak mau pengennya turun ke
jalan, mereka janjian pengen ketemuan di gedung sate sama kampuskampus lain.

(9)

Kita sering mendengar kutipan “Beri saya 10 pemuda dan saya akan
menggoncang dunia” belakangan ini lagi marak disuarakan ama calekcalek muda ayo beri saya sepuluh pemuda dan kita akan menggoncang
dunia itu kata-kata Bung Karno berarti anak muda hebat, kutipan itu tidak
lengkap lu tau, ada yang tau lengkapnya apa? (diam) terima kasih luar
biasa berarti yang disini yang gak suka baca yah, kutipan lengkap dari
Bung Karno “Beri saya 1000 orang tua, saya cabut semeru dari akarnya.
Beri saya 10 pemuda dan saya akan goncang dunia” itu kutipan utuhnya,
kita bacanya setengah-setengah yang belakangnya doang karena kesannya
kita keren.

(10) Anak muda bilang “Bung Karno yuk kita merdeka sekarang, Jepang lagi
goyah tu, gara-gara bom”/”entar aje kan udah dikasih tanggal yah” itu
jadi tanggal pemberian mereka, kita berjuang sendiri, cari tanggal sendiri
aduh, ngapain sih anak muda ribet banget. Terus dia anak-anak muda
“gimana ni?, Bung Karno gak mau” kata anak muda lain “Gulung!” gokil
anak muda banget kan, diculik Bung Karno dan yang nyulik Sukarni,
Saleh, Aidit termasuk anak-anak muda semua, ini bukti bahwa mereka
anak muda banget yang nyulik Bung Karo ini dan yang lain menamakan
diri mereka Menteng 60, anak muda banget kan Blink 182, SAM 41,
ST12, Menteng 60.
Dalam contoh (8) Pandji memperlihatkan kepada penonton bahwa dia sudah
terlibat dalam gerakan nasionalisme sejak masih menjadi mahasiswa. Pandji bercerita
bahwa dia terlibat dalam demonstrasi 1998 untuk menurunkan Presiden Soeharto.
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Pandji tidak sekadar ikut-ikutan demo, tetapi dia memahami apa yang diperjuangkan
dalam demo tersebut. Hal tersebut tampak dari pernyataan Pandji ketika menjelaskan
motivasi para mahasiswa berdemo waktu itu.
Contoh (9) Pandji menjelaskan dan mengajarkan penonton kutipan Bung
Karno “Beri saya 10 pemuda dan saya akan menggoncang dunia” tidaklah
lengkap.Kutipan yang biasa disuarakan para caleg-caleg muda tidaklah utuh.Pandji
mencoba membenarkan kutipan tersebut agar para penonton mengetahui kutipan
sebernya, kutipan utuhnya adalah “Beri saya 1000 orang tua, saya cabut semeru dari
akarnya. Beri saya 10 pemuda dan saya akan goncang dunia”. Hal tersebut
membuktikan bahwa Pandji orang yang nasionalis dan cinta terhadap negeri ini,
yakni Indonesia. Dari pernyataan Pandji, dia juga mengajak penontonnya untuk rajin
membaca dan jika membaca janganlah setengah-setengah.
Contoh (10) Pandji membuktikan bahwa dia adalah orang yang nasioanalis
dengan membuat sebuah percakapan sederhana antara Bung Karno dan anak-anak
muda yang disebut Menteng 60. Pandji tidak sekedar bercerita, tetapi dia juga
sekaligus mengulas ulang sejara perjuangan anak muda untuk memerdekakan
Indonesia ketika Jepang sedang goyah. Hal tersebut tampak ketika Pandji
menjelaskan bagaimana anak muda menculik Bung Karno dan menentukan hari
kemerdekaan Indoensia.
2.4

Pandji Pragiwaksono Komika yang Kritis
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019), kritis adalah ‘menganalisis

secara tajam; berusaha menemukan kesalahan atau kebenaran; mencermati’. Stand up
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comedy sering dikatakan sebagai humor yang bisa dipakai sebagai sarana kritik
sosial. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kata stand up dalam bahasa Inggris
tidak hanya berarti ‘berdiri’, tetapi juga ‘memihak’. Jadi, stand up comedy berawal
dari keberpihakan (yang biasanya terhadap kaum lemah). Keberpihakan tersebut
melahirka kritik.
Pandji Pragiwaksono melalui pertunjukannya ini memperlihatkan bahwa dia
adalah komika yang kritis terhadap situasi yang berkembang, terutama di Indonesia.
Pandji sering menyinggung ketidakberesan yang terjadi di masyarakat dan
menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Hal tersebut tampak dalam contoh-contoh
kutipan berikut.
(11) Gue kasih tau sama lu, kalau ada kejuaraan dunia bengong, gue yakin
Indonesia juara. Orang Indonesia jago banget bengong, kek gue kan
waktu Tour dunia kan naik kereta MRT dan segala macam kan. Orang
luar negri di kereta mah baca buku, dengerin musik, main handphone. Lu
naik KRL orang Indonesia (bengong), bengong sepanjang tujuan.
(12) Negara-negara lain tu pajaknya dihapus-hapusin biar murah orang mau
beli buku. Di Indonesia pajak semua tu, yang nol pajaknya itu cuman
dalam undang-undang buku yang bermuatan edukatif dan gak tau
kenapa?Jadinya cuman buku pelajaran yang pajaknya nol, padahal semua
buku juga edukatif dong, semua buku juga ngasi ilmu percaya atau tidak
gua belajar pergaulan dari Dragon Ball.bener gue belajar dari Son Goku,
Son Goku bilang “kalau ada orang sebel sama lu temenin aja” itulah yang
terjadi pada Tien Shinhan, Yamcha, Piccolo, Bejita, Frieza.
(13) Gue bahkan pernah nih ke book fair di Istora, lu tau book fair basar buku
murah lah, gue musti jadi pembicara disitu untuk promoin buku gua, gua
datang ke situ, gue ngelihat buku gue ni, didiskon harganya tinggal 7.000
buku gue, ilmu didiskon tinggal 7.000 itu sih bukan banting harga itu
banting, dicekik, disuru “laku-laku gak lo anjin*” 7.000, tau gak udah
gitu yah, gue promo, itu gue datang udah jam setengah sebelas jam dua
belas sampai jam dua gue promo, setelah itu gue sama anak-anak sama
istri ama Gamila belanja-belanja buku terus keluar sore jam setengah lima
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lewat rak itu tadi, masih ada tu buku, 7.000 seharian gak ada yg ngangkut
apa disangkah lap basah jangan-jangan ini kenapa ada lap basa dsini.
(14) Lo tau gak lo sering pergi ke kebun binatang. Lo kan suka foto sama
satwa tu. Kadang-kadang sama orang utan, kadang-kadang macan tutul.
Itu adalah sebuah praktek yang jahat.Kenapa? Karna coba lo pikirin baikbaik.Ini kanada macan tutul, ditaro bocah, wajarnya macan tutul lagi selo
gitu kan, tiba-tiba ada bocah, “Makan siang, jam berapa sih sekarang?”
Diterkam dong, diterkam iya kan? Ada bocah ditaro di samping macan
tutul, yah diserang dong! Kenapa itu tidak terjadi? Karena supaya hewanhewan ini mau diem ketika foto sama lo, mereka dibius! Dan itu jahat,
satwa-satwa supaya dia tidak beringas dibikin dalam kondisi terbius.
Makanya kalau lo perhatiin foto-foto sama macan tutul di Instagram atau
mungkin teman-teman lo. Coba lo perhatiin ada orang foto sama macan
tutul. Orangnya kan ngadap kamera, macan tutulnya pernah gak ada yang
ngadap kamera. Gak pernah tau gak kenapa? Mabok!

Pada contoh (11) Pandji secara terang-terangan mengkritik orang-orang
Indonesia. Dalam ceritanya, Pandji menyebut bahwa jika ada kejuaraan dunia
bengong pasti yang juara adalah orang Indonesia. Pandji bercerita bahwa ketika dia
sedang berada di luar negeri, menumpangi MRT dan yang dilakukan orang-orang di
sana adalah membaca buku, mendengar lagu dan lain-lain. Pandji mulai teringat
kebiasaan yang terjadi di Indonesia ketika berada dalam KRL, situasi yang berbeda
terjadi, orang-orang Indonesia hanya bengong sepanjang tujuan. Hal tersebut yang
membuat Pandji berargumen bahwa jika ada kejuaraan dunia bengong, orang
Indonesia lah juaranya.
Contoh (12) Pandji mengkritik pajak buku di Indoensia. Dia membuat jokes
yang mengkritik pajak buku yang berlapis-lapis membuat orang tidak mampu
membeli buku, dan yang terjadi minat baca pun menurun. Pandji kembali
membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang kritis. Dalam ceritanya, Pandji
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berbicara bahwa dia belajar pergaulan dari buku Dragon Ball dan menganggap
bukankah semua buku mengedukasi. Pandji mengkritik pemerintah agar tidak
mempersulit masyarakat untuk membeli buku.
Contoh (13) Pandji mengkritik orang yang menganggap remeh buku.Pandji
bercerita waktu dia berkunjung ke salah satu event basar buku, ada satu toko yang dia
kunjungi menjual buku miliknya yang didiskon Rp 7.000, harga buku yang sangatlah
murah namun dan tidak laku terjual. Pandji mengkritik orang yang menjual dengan
harga murah dan menganggap buku miliknya itu dibanting, dicekik hingga disangkah
lap basah. Tuturan tersebut secara tidak langsung mengkritik orang-orang yang
menganggap remeh buku.
Contoh (14), Pandji mengkritisi praktik eksploitasisatwa di kebun binatang.
Pandji mengkritik cara pengelola kebun binatang yang membius hewan-hewan liar
supaya bisa digunakan untuk berfoto bersama para pengunjung. Oleh karena itu,
Pandji mengajak para penonton yang berencana berkunjung ke kebun binatang untuk
tidak berfoto bersama satwa untuk menghentikan praktik pembiusan terhadap satwa
liar tersebut.
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BAB III
SUPERSTRUKTUR
WACANA STAND UP COMEDY “PRAGIWAKSONO WORLD TOUR”
KARYA PANDJI PRAGIWAKSONO

3.1

Pengantar
Pada bab ini dijelaskan superstruktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono

World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Superstruktur adalah kerangka suatu teks,
seperti bagian pembuka, isi, dan penutup (Eryanto, 2001: 227). Teks atau wacana
stand up umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur
tersebut menunjukan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan
sehingga membentuk kesatuan arti.
Secara garis besar, superstruktur wacana stand up comedy “Pragiwaksono
World Tour” dapat diuraikan menjadi tiga bagian besar, yaitu pembuka, isi, dan
penutup. Setiap bagian memiliki topik-topik dan subtopik-subtopik yang mendukung
struktur makro yang telah dibahas pada bab II. Berikut uraiannya.

3.2

Bagian Pembuka
Pada bagian pembuka stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” karya

Pandji Pragiwaksono membuka dengan tiga subtopik, yakni salam pembuka,
peraturan pertunjukan dan membahas tentang Glen Fredly.
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3.2.1 Salam pembuka
Pandji membuka wacana dengan mengucapkan selamat datang di Plenary Hall
Jakarta.
3.2.2

Peraturan Pertunjukan
Pada bagian ini Pandji membacakan peraturan-peraturan yang diberikan oleh

Plenary Hall. Ada Sembilan peraturan yang dibacakan, peraturan tersebut dibahas
secara lucu hingga mengundang tawa penonton. Bagian ini berlangsung pada menit
ke 10:42 sampai pada menit ke 10:55.
3.2.3

Glen Fredly
Setelah membacakan peraturan, Pandji membuka topik baru dengan

membicarakan temannya Glen Fredly karena pertunjukan terakhir yang ditonton
Pandji di Plenary Hall adalah konser Glen Fredly. Pandji pun menceritakan
pengalaman-pengalaman lucu Glen Fredly. Bagian ini berlangsung pada menit ke
14:43 sampai pada menit ke 19:54.

3.3

Bagian Isi
Pada bagian ini, akan dijabarkan isi dalam wacana stand up comedy

“Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Bagian isi memuat
beberapa topik, yaitu masa lalu Pandji, pendidikan Pandji, karier Pandji, dan
keresahan-keresahan Pandji.

24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.3.1

Masa Lalu Pandji Pragiwaksono
Bagian masa lalu Pandji dimulai dengan subtopik kelahiran, pernikahan, dan

kisah asmara Pandji. Subtopik-subtopik tersebut mengandung pembahasan yang
mencerminkan Pandji yang lucu, nasionalis, dan kritis.
3.3.1.1 Kelahiran dan Pemberian Nama
Pandji menghubungkan cerita tentang Glen Fredly dengan cerita
kelahirannya yang sempat hendak diberi nama Glen oleh ibunya karena dia lahir di
rumah sakit bernama Gleneagles Hospital di Singapura. Kemudian Pandji
menyinggung nama-nama unik seperti Syaiton, Judi Halal, Andi Go To School dan
Muhamad Yesus. Dari beberapa nama yang disinggung di atas maka timbullah
persoalan tentang kebijakan orang tua dalam menentukan sebuah nama. Bagian ini
berlangsung pada menit ke 19:55 sampai pada menit ke 26:04.
3.3.1.2 Pernikahan Pandji
Pada bagian ini, dibahas persoalan orang tua Pandji yang tidak akur atau
dalam hal ini berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Akan tetap ia mensyukuri
bahwa hingga saat ini sudah memiliki keluarga.
Pernikahan menurut Pandji akhirnya mengubah pola pikirnya. Pada bagian
ini Pandji membahas pendapatnya tentang poligami, merawat orang tua, memiliki dan
mendidik anak. Pandji pun menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya
membesarkan kedua anaknya, Dipo dan Shira.
Dalam pembahasan ini, Pandji menekan cara mendidik anak-anaknya untuk
menjadi apa yang mereka mau. Salah satu contoh yang digambarkan oleh Pandji
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yakni temannya yang kuliah di desain interior yang sekarang menjadi atlet yoyo dan
pernah menjadi juara dunia yoyo. Pandji juga menyoroti banyaknya profesi-profesi
baru dewasa ini yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bagian ini berlangsung pada
menit ke 26:05 sampai pada menit ke 39:25.
3.3.1.3 Kisah Asmara Pandji
Pada bagian ini, Pandji menceriakan pengalamannya dalam berpacaran.
Pembahasan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kisah saat TK-SD, SMP, dan SMA.
Pandji mengisahkan kisah asmaranya yang muncul pada masa-masa TK yakni pernah
menyukai seorang gadis bernama Gita. Dari topik sederhana ini, Pandji mampu
membuat cerita-cerita lucu yang mengundang tawa penonton.
Pada masa SMP Pandji mengungkapkan perasaan kepada lima orang gadis,
dan sangat disayangkan kelima gadis tersebut menolak perasaan Pandji. Sekilas
cerita, kelima gadis yang pernah diungkapkan perasaan oleh Pandji pada masa itu,
hanya ada satu gadis yang membuat Pandji patah hati akibat penolakannya bernama
Nawang Wulan.
Masa SMA, Pandji memiliki pasangan yang bernama Nia, keduanya
menjalin hubungan kurang lebih lima bulan tiga hari dan berakhir karena perbedaan
kepercayaan. Bagian ini berlangsung pada menit ke 43:49 sampai pada menit ke
59:49.
3.3.1.4 Pendidikan Pandji
Pandjikemudian membahas pengalamannya bersekolah dan kuliah. Pandji
berhasil masuk di SMA Kolese Gonzaga yang merupakan salah satu sekolah swasta
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Katolik di Jakarta. Berkat sang ayah yang persisten sehingga Ia boleh masuk di
sekolah yang bermayoritas kristiani. Di sekolah ini Ia mendapat prinsip hidup dari
seorang temannya yang bernama Yosuke yang berasal dari Jepang. Yosuke yang
sering menjadi korban pemerasan para preman yang berujung tawuran. Dari
persoalan tawuran yang sering terjadi, menurutnya persoalan itu tidak akan berujung
atau selesai begitu saja, sehingga Ia menyimpulkan bahwa “Hanya karena kita benar,
bukan berarti kita berhak ngomong, melakukan apapun kepada yang salah. Karena itu
melahirkan dendam.” Pengalaman di Gonzaga berkaitan dengan Pandji yang
nasionalis dan kritis.
Setamat dari SMA Kolese Gonzaga, Pandji melanjutkan pendidikannya
keperguruan tinggi ITB (Institut Teknologi Bandung) di Bandung. Masuk di ITB
pada tahun 1997-1998 pada masa reformasi sehingga Pandji banyak terlibat aktivisme
pada masa itu. Pandji pun mulai mengenal dunia politik semenjak kuliah di Bandung.
Dari sinilah awal karakter Pandji yang nasionalis dan kritis. Bagian ini berlangsung
pada menit ke 59:51 sampai pada menit ke 16:15.

3.3.2

Karier Pandji Pragiwaksono

3.3.2.1 Karier sebagai penyiar radio
Semasa di Bandung, Pandji pernah menjadi seorang penyiar di salah satu
stasiun radio dengan upah rendah. Upah pertama Pandji seumur hidup sebesar Rp
20.000. Ia juga mengunjungi salah satu pasar kembang untuk membeli kaset bajakan
yang pada waktu itu jika dibeli sepuluh akan mendapat satu kaset gratis, maka yang
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gratis sering dibelikan kaset porno. Dari kegemarannya memburu kaset-kaset
bajakan, hingga pada suatu waktu dikesempatan yang sama dalam pencarian kasetkasetnya tidak sengaja ia menyenggol salah satu kaset bajakan yang dibacanya. Judul
kaset itu adalah Robin Williams Live On Broadway, dan ternyata kaset ini merupakan
sebuah pertunjukan lucu. Pada akhirnya Ia menemukan diri melalui pertunjukkan
video tersebut. Bagian ini berlangsung pada menit ke 18:20 sampai pada menit ke
22:27.
3.3.2.2 Karier sebagai komika
Pandji belajar banyak sebagai penyiar radio hingga Ia menjadi seorang
komika. Menurutnya menjadi seorang komedian itu bisa membawanya melakukan
banyak hal seperti menulis buku, penyanyi Repper dan bisa menjadi seorang aktris
yang memerankan beberapa film. Bagian ini berlangsung pada menit ke 25:08 sampai
pada menit ke 30:06.

3.3.2.3 Karier di dunia perfilman
Karier Pandji di dunia perfilman, pada mulanya Pandji menjadi pemeran
utama dalam beberapa perfilman, kemudian ia mengalami penurunan drastis dalam
dunia perfileman hingga hanya menjadi pengisi suara. Bagian ini berlangsung pada
menit ke 30:12 sampai pada menit ke 40:24.
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3.3.3

Keresahan-keresahan Pandji Pragiwaksono

3.3.3.1 Pandji Tidak Suka Punya Fans
Karier Pandji cukup terkenal namun Ia selalu menolak untuk dikagumi oleh
para penggemar. Karena menurutnya para penggemar akan bisa mengubah
kepribadiannya. Pandji mengambil contoh John Lenon yang dibunuh oleh idolanya
karena

ucapan

John

Lenon

yang

mungkin

tidak

sengaja

menyinggung

menggemarnya. Bagian ini berlangsung pada menit ke 40:25 sampai pada menit ke
52:51.
3.3.3.2 Kepedulian terhadap Satwa
Pandji membuka topik baru dengan mengajak penonton untuk berhenti
berfoto dengan satwa yang ada di kebun binatang dengan alasan, kebanyakan satwasatwa di kebun binatang itu di bius agar tenang dan pengunjung bisa mengambil foto
yang bagus.Padahal satwa-satwa itu dibuat menderita untuk mendapat keuntungan.
Akan tetapi, seorang Pandji tidak ingin dijuluki sebagai seorang pemerhati satwa
(hewan). Alasanya karena Ia memiliki beberapa hewan yang dibenci seperti kucing,
cicak, tikus dan monyet. Bagian ini berlangsung pada menit ke 52:55 sampai pada
menit ke 59:28.
3.3.3.3 Minat Baca Orang Indonesia Rendah
Selain itu, kritik besar yang disampaikan Pandji yakni kurangnya minat baca
dikarenakan Indonesia menaruh angka pajak yang tinggi terhadap buku, pohon-pohon
dibuat pajak. Bahwa buku yang bebas pajak yang ditemukan yakni buku-buku yang
mengandung edukasi. Menurutnya semua buku mengandung edukasi. Adapun
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kutipan Bung Karno sebagai acuan Pandji antara lain “Beri saya sepuluh pemuda dan
saya akan goncang dunia”. Di Sini menurut Pandji kutipan Bung karno tidaklah utuh
karena kebanyakan orang membaca hanya sekedar membaca.Ia juga menyinggung
tentang tokoh-tokoh seperti Budi Utomo sampai membuka sedikit sejarah sumpah
pemuda. Bagian ini berlangsung pada menit ke 54:45 sampai pada menit ke 24:05.
3.3.3.4 Orang Indonesia Sering Mengkritik tanpa Argumen yang Kuat
Salah satu alasan kurangnya minat membaca di negeri ini yakni
masyarakatnya menjadi pintar untuk menghujat karya-karya dalam negeri seperti
film Ayat-Ayat Cinta 2 dan mensuport karya-karya luar negri seperti film Black
Panther dan Star Words. Bagian ini berlangsung pada menit ke 15:35 sampai pada
menit ke 30:06
3.3.3.5 Orang Indonesia Kurang Bijak Bermedia Sosial
Kurangnya bersosialisasi dengan orang-orang baru dan juga dapat memberi
dampak yang kurang baik bagi orang. Dampak lainnya orang Indonesia juga suka
marah-marah, menghujat dan memaki-maki di sosial media. Bagian ini berlangsung
pada menit ke 30:05 sampai pada menit ke 34:50.
3.3.3.6 Orang Indonesia Mudah Terkena Hoaks
Orang Indoensia mudah terkena hoaks dan lebih suka beremosi, bereaksi dan
tidak punya kemampuan bersosialisasi. Pandji mengambil contoh hoaks di Indonesia.
Ia menceritakan bahwa ada sebuah video di youtube yang berjudul “Subhanallah Niel
Armstrong ternyata masuk Islam karena di Bulan dia mendengar suara Adzan”. Hal
tersebut sangat mustahil hingga Pandji menyimpulkan bahwa orang Indonesia mudah
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sekali terkena hoaks. Bagian ini berlangsung pada menit ke 35:45 sampai pada menit
ke 39:35.
3.3.3.7 Orang Indonesia Gagap Persatuan
Menurut Pandji, Selain masih kurang minat membaca masyarakat Indonesia
juga masih gagap persatuan. Hal ini dilihat dari pergaulan yang membedakan ras dan
suka hingga menilai orang lain. Dari penyataan di atas, Pandji menceritakan sebuah
penelitian terhadap tikus, yang pada akhirnya kedua tikus yang berbeda warna kulit
yang disatukan di dalam satu kandang akhirnya saling membantu satu sama lain.
Dalam hal ini juga perbedaan dalam keadaan fisik, seperti orang-orang difabel dan
non difabel.Bagian ini berlangsung pada menit ke 39:36 sampai pada menit ke 49:13.

3.4

Penutup
Pada bagian ini, Pandji menutup acaranya dengan lagu barunya yang berjudul

makan-makan. Setelah lagu dan ucapan selesainya acara, Pandji mengajakak
penontonnya untuk berfoto bersama.Bagian ini berlangsung pada menit ke 49:15
sampai pada menit ke 51:37.

3.5

Rangkuman
Berdasarkan uraian di atas, superstuktur wacana stand up comedy

“Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono dapat ditampilkan dalam
bentuk tabel berikut.
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Tabel 2
Superstruktur wacanastand upcomedy Pandji Pragiwaksono
Bagian
Pembuka

Topik
Salam pembuka
Peraturan pertunjukan
Glen Fredly
Masa Lalu Pandji
Pragiwaksono

Subtopik

Kelahiran dan pemberian nama
Menikah
Kisah Asmara
Pendidikan
Karier sebagai penyiar radio

Karier Pandji
Pragiwaksono
Isi

Keresahan-keresahan
Pandji Pragiwaksono

Karier sebagai komika
Karier di dunia perfilman
Pandji tidak suka punya fans
Kepedulian terhadap hewan
Minat baca orang Indonesia rendah
Orang Indonesia asal mengkritik
Orang Indonesia kurang bijak bermedia
sosial
Orang Indonesia mudah kena hoaks
Orang Indonesia gagap persatuan

Penutup

Ucapan terima kasih
dan salam penutup
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BAB IV
TINDAK TUTUR
WACANA STAND UP COMEDY “PRAGIWAKSONOWORLD TOUR”
KARYA PANDJI PRAGIWAKSONO

4.1

Pengantar
Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenasi jenis

tindak tutur dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour”. Hasil
penelitian yakni mendeskripsikan jenis tindak tutur menurut Leech (1983: 176) pada
tingkat yang paling umum fungsi ilokusi dapat dibagi menjadi empat jenis yang
terdiri dari (i) tindak tutur konvivial, (ii) tindak tutur kolaboratif, (iii) tindak tutur
kompetitif, dan (iv) tindak tutur konfliktif.

4.2

Tindak Tutur Konvivial
Tindak Tutur Konvivial (Convivial) adalah tujuan ilokusi sejalan dengan

tujuan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan satu jenis tindak tutur konvivial yaitu
melucu.
4.2.1

Tindak Tutur Konvivial Melucu
Melucu adalah mengucapkan (berbuat) sesuatu yang menggelikan hati,

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019). Dapat disimpulkan

melucu

adalah suatu tuturan lelucon yang menimbulkan tawa hingga terbahak-bahak. Berikut
ini uraian wacana yang berjenis konvivial melucu.
33

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(15) Jadi di Gonzaga waktu itu ada pertukaran pelajar, ada
anak dari jepag nama nya Yozuke pertukaran pelajar ke
sekolah gue dan Yozuke ini asli dari jepang benar-benar
to-tok Jepang langsung bukan lahir disini. Asli
berangkat dari jepang dari temen-temen nya Nobita
Jepang dari teman-temannya Nobita, Giant gitu, Miyabi
dan kawan-kawan. Dia dari situ dia berangkat nih.
(16) Ada Home Coming Trueversi hewan peliharaan,
semuanya adalah tentara-tentara pulang pada Anjing,
Anjing itu ketika majikannya pulang “Hey I’am Home”
anjingnya “Uhhhyy” langsung lari, buntutnya kipatkiput, dijilat-jilatin, dipeluk-pelukin. Tidak pernah ada
Kucing, tau gak kenapa? Gak peduli. Tentara tiga tahun
perang tu “Hei aku pulang” kucing di atas sofa “Dari
mana lo nyet, tutup-tutup, dingin angin-angin” kucing
anjing,, emang anjing kucing itu.
(17) Lo pernah gak ninggalin pizza atau martabak di meja
makan, kan lo pikir “Aduh, kenyang gua. Besok pagi
deh gua lanjutin sambil sarapan” lo tinggal martabak lo,
besok pagi pas lo buka, ada cicak di dalam kotak itu,
dan biasanya gak langsung kabur kan,, diam aja dia.
Seakan-akan dia pikir kita gak ngelihat ada dia, tapi kita
ngelihat ada dia, dia diam kan, gak langsung kabur. Dia
merasa dirinya ninja dia bilang “aku martabak, aku
martabak, aku martabak, kamu tidak melihatku. Aku
martabak” nanti kita “Husss!” baru deh dia suuff.
(18) Slaiter di tuntut sama ada salah satu organisasi namanya
PETA, bukan pembela tanah air beda lagi. PETA
oraginasi yang ngebela hewan-hewan, hak hewan
gitudah. PETA ngerasa Slaiter itu mengambil
keuntungan finansial secara tidak layak karena dia
mengeksploitasi
menurut
PEITA,
Slaiter
mengeksplotasi hewan ini, yang menarik adalah yang
membuat ini lucu dimata gue foto monyet tersebut,
monyet itu tuh punya nama dan dengerin gue gak
bohong sama sekali. Nama monyet itu adalah Naruto
sidangnya Naruto VS Slaiter, kayak video game. Pas
gue baca beritanya catatan sidangnya adalah catatat
sidang terlucu yang pernah gue temukan. Hakimnya jadi
ini, sidang ini dipantau sama dunia utamanya dua pihak,
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satu pemeratih hewan dan satu fotografer. Fotografer
pengen tau nih ujungnya gimana? Masa gue foto kecoa
gue musti ijin ama kecoa, kecoa kan ribet.
(19) Tikus yang tinggalnya di loteng, kesel gue berisik
banget, ini udah mah tinggal di rumah gue, bayar
kontrakan kagak si anjing ini, dia tinggal disini loh ini
kan rumah gue anjin* lu gak ikut nyicil lu dan
berisiknya
selalu
malam
“Abrararara”/”Sut!”
“Abarararaa”/”sutt”, gue itu kayak ngebayangin dia lagi
berantem trus di usir “Sutt!” (diam). Dan kadangkadang aneh banget deh di rumah gue itu tikusnya
berisik bukan kayak lari-lari bunyinya tu, gerrr! kayak
orang lagi atur ngulang vonicer tuh. ini sofa sebelah
sini, TV disini nah ini lemari sebelah sini kayak baru
pulang dari Keya gitu, ngapain sih lu sakin kesel gue
“Eh,, diem gak lu, kalau gak gue jadiin materi stand
up”.
Wacana (15) memuat jenis tindak tutur konvivial melucu.Wacana (15) ditandai
dengan tuturan “Yozuke ini asli dari jepang benar-benar to-tok Jepang langsung
bukan lahir disini.Asli berangkat dari jepang dari temen-temen nya Nobita Jepang
dari teman-temannya Nobita, Giant gitu, Miyabi dan kawan-kawan”. Dilihat dari
tuturanya, Pandji menghibur penonton dengan bercerita tentang teman SMA yang
bernama Yozuke yang berasal dari Jepang. Kelucuan itu muncul ketika Pandji
menyebut nama kartun Jepang yang cukup populer di Indoensia yakni kartun
Doraemon.
Wacana (16) di atas juga memuat jenis tindak tutur konvival melucu. Wacana
(16) ditandi dengan tuturan “Tentara tiga tahun perang tu ‘Hei aku pulang’ kucing di
atas sofa ‘Darimana lo nyet!, tutup-tutup, dingin angin-angin”. Dilihat dari
tuturanya, Pandji membuat lelucon percakapan antara majikan dan seekor kucing.
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Tuturan tersebut membuat penonton tertawapercakapan si kucing yang cuek pada
majikannya yang bepergian selama tiga tahun dan tidak merasa rindu sedikitpun.
Wacana (17) diatas juga memuat jenis tindak tutur konvivial melucu. Wacana
(17) ditandai dengan tuturan “Ada cicak di dalam kotak itu, dan biasanya gak
langsung kabur kan, diam aja dia. Seakan-akan dia pikir kita gak ngelihat ada dia,
tapi kita ngelihat ada dia, dia diam kan gak langsung kabur. Dia merasa dirinya
ninja dia bilang “aku martabak, aku martabak, aku martabak, kamu tidak
melihatku.Aku martabak”. Dilihat dari tuturannya, Pandji membuat lelucon dengan
pengalamannya bersama seekor cicak. Dalam ceritanya seekor cicak yang merasa
dirinya ninja yang bisa menghilang tidak terlihat dan bisa berubah menjadi sebuah
martabak.
Wacana (18) memuat jenis tindak tutur konvivial melucu. Wacana (18) ditandai
dengan tuturan “Sidang ini dipantau sama dunia utamanya dua pihak, satu pemeratih
hewan dan satu fotografer. Fotografer pengen tau nih ujungnya gimana? Masa gue
foto kecoa gue musti ijin ama kecoa, kecoa kan ribet”. Dilihat dari tuturannya, Pandji
membacakan sebuah berita persidangan antara Slater seorang fotografer dengan
PETA pembela satwa. Pandji membuat penonton serentak tertawa. Ia bercerita bahwa
jika ada seorang fotografer yang memotret kecoa maka dia harus meminta izin
kepada kecoa, hal tersebut sangat mustahil, kecoa adalah serangga.
Wacana (19) memuat jenis tindak tutur konvivial melucu. Wacana (19) ditandai
dengan tuturan “Tikus yang tinggalnya di loteng, kesel gue berisik banget, ini udah
mah tinggal di rumah gue, bayar kontrakan kagak si anjing ini, dia tinggal disini loh
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ini kan rumah gue anjin* lu gak ikut nyicil lu dan berisiknya selalu malam”. Dilihat
dari tuturannya, Pandji kembali membuat penonton membayangkan seekor tikus yang
tinggal di rumahnya gratis tanpa membayar uang kontrakan. Hal tersebut membuat
penonton serentak tertawa dan merasa terhibur dengan cerita tersebut.

4.3

Tindak Tutur Kolaboratif
Tindak Tutur Kolaboratif (Collaborative) adalah tujuan ilokusi tidak

menghiraukan tujuan sosial.Dalam penelitian ini ditemukan satu jenis tindak tutur
kolaboratif yaitu mengajarkan.

4.3.1

Tindak Tutur Kolaboratif Mengajarkan
Mengajarkan berasal dari kata dasar ajar adalah petunjuk yang diberikan

kepada orang supaya diketahui (diturut), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V
(2019). Dapat disimpulkan mengajarkan adalah suatu tindakan yang patut dicontoh
yang membuat orang belajar menjadi lebih baik. Berikut ini akan dijabarkan tindak
tutur kolaboratif mengajarkan.
(20) Nah, Gonzaga tu sekolah yang menarik, gua tu
minoritas disitu karena gua muslim dan kebanyakan
katolik..tapi walaupun begitu keadaan berjalan biasabiasa aja. Gua bulan puasa, nongkrongnya di kantin gak
masalah yang lain pada makan gua gak, gak masalah.
bahkan ada satu kejadian yah. Gua lagi main bola ni,
sampai magrib,,gua salah satu muslim ni, yang main
bola. Pas Adzan teman gua “Eh stop-stop! Adzan-adzan
Pandji buka dulu” gua satu-satunya muslim disitu,
semua katolik. Adzan gua semua disuru berhenti biar
pandji bisa buka puasa dulu,,cuman gua ditungguin.
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Jadi teman gua bilang “ Ehhh,,, stop-stop, Adzan biar si
Pandji buka dulu” terus gua bilang “Gua udah batal dari
siang ,yo kita main bola” udah batal gua dari tadi
ayo!ayo!.
(21) Dari arah sekolah kita ngelihat “Ehh, itu Yozuke
dipalak”, itu satu Gonz, gila! keluar nangkep preman itu
sampe digebukin, dipejaten bar! bar! bar!. dipukulin,
diludahin, dimaki-maki semua kata-kata paling kasar
yang bisa lo dengar ada dikejadian itu, bahkan preman
itu pakai anting yang bulat gini, lo tau gak. Ada satu
senior masukin jarinya ke anting, terus diseret, sini loh
das! Sini loh das!.sampai putus, itu orang darah, ludah
semuanya, kencing ada disini semua. Terus gua bilang
“Eh, ngapain?”/”Nggak papa biarin aja orang dia salah”
salah itu tidak berhak, memberikan kita hak untuk
melakukan apapun, hanya karena dia salah bukan
berarti kita bisa sebebasnya melakukan apa yang kita
mau.masalahnya, yang lain nggak peduli, udah asik
mukul-mukul.
(22) Kutipan utuhnya tu artinya adalah beri saya 1000 orang
tua, apa sih orang tua? Orang berilmu, berwawasan,
berpengalaman orang dengan kebijaksanaan dibutuhkan
1000 untuk melakukan sesuatu yang sangat susah dan
tidak pernah terjadi mencabut semeru dari akarnya dan
dibutuhkan anak-anak muda kalau kita pengen
mengguncang dunia. Bung Karno pengen bilang semua
orang itu punya perannya masing-masing, kalau mau
maju kerja bareng dibutuhkan kebijaksaaan, kejujuran
dan pengalaman orang-orang tua dan perubahannya
dibawa oleh anak-anak muda dan dalam sejarah selalu
seperti itu selalu seperti itu.

Wacana (20) di atas memuat jenis tindak tutur kolaboratif mengajarkan.Wacana
(20) ditandai dengan tuturan “Pas Adzan teman gua ‘Eh stop-stop!Adzan-adzan
Pandji buka dulu’ gua satu-satunya muslim disitu, semua katolik”. Dilihat dari
tuturannya, Pandji menceritakan pengalaman SMA nya sekalugus mengajarkan
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penonton arti toleransi, Pandji bersekolah disalah satu SMA swasta katolik yang
mana Pandji menjadi minoritas disitu. Pandji mengajarkan penontonnya arti toleransi
sesungguhnya yakni suatu sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain
walaupun berbeda Agama.
Wacana (21) di atas juga memuat jenis tindak tutur kolaboratif mengajarkan.
Berikut wacana (21) ditandai dengan tuturan ”Salah itu tidak berhak, memberikan
kita hak untuk melakukan apapun, hanya karena dia salah bukan berarti kita bisa
sebebasnya melakukan apa yang kita mau”. Dilihat dari tuturannya, tuturan tersebut
mengajarkan penonton agar tidak semena-mena bertindak atau melakukan kejahatan
kepada orang yang salah dengan seenaknya, karena hal tersebut akan melahirkan
dendam yang tidak berujung.
Wacana (22) di atas memuat jenis tindak tutur kolaboratif mengajarkan.
Wacana (22) ditandai dengan tuturan “Bung Karno pengen bilang semua orang itu
punya perannya masing-masing, kalau mau maju kerja bareng dibutuhkan
kebijaksaaan, kejujuran dan pengalaman orang-orang tua dan perubahannya dibawa
oleh anak-anak muda dan dalam sejarah selalu seperti itu”.Dilihat dari tuturan
tersebut. Penutur mencoba mengajarkan penonton arti sebenarnya dari kutipan Bung
Karno, para penonton yang mendengarnya merasa diajarkan Pandji. Ia menjelaskan
maksud dari kutipan tersebut dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

39

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.4

Tindak Tutur Kompetitif
Tindak tutur kompetitif (Competitif) adalah tujuan ilokusi bersaing dengan

tujuan sosial.Dalam penelitian ini ditemukan tiga jenis tindak tutur kompetitif yaitu
mengkritik, menyindir dan menasihati.
4.4.1

Tindak Tutur Kompetitif Mengkritik
Mengkritik adalah kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang

disertai uraian baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya;
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019). Dapat disimpulkan mengkritik
adalah suatu tuturan yang mengecam dengan maksud dan tujuan yang lebih
baik.Berikut uraian wacana yang berjenis kompetitif mengkritik.
(23) Lain kali lo ngelihat ada orang lagi bengong, jangan lu
ketawain, siapa tau dia lagi latihan buat Pelatnas,
Pelatnas bengong, juaranya ikutan kejuaraan dunia
bengong. Gue kasih tau sama lu, kalau ada kejuaraan
dunia bengong, gue yakin Indonesia juara,,orang
Indonesia jago banget bengong. Kek gue kan waktu tour
dunia kan naik kereta MRT dan segala macam kan,
orang luar negeri di kereta mah baca buku, dengerin
musik, main handphone. Lu naik KRL orang Indonesia
(bengong), bengong sepanjang tujuan.
(24) Di Indonesia pajak semua tu, yang nol pajaknya itu
cuman dalam undang-undang buku yang bermuatan
edukatif dan gak tau kenapa?Jadinya cuman buku
pelajaran yang pajaknya nol, padahal semua buku juga
edukatif dong, semua buku juga ngasi ilmu percaya atau
tidak gua belajar pergaulan dari Dragon Ball. bener gue
belajar dari Son Goku, Son Goku bilang “kalau ada
orang sebel sama lu temenin aja” itulah yang terjadi
pada Tien Shinhan, Yamcha, Piccolo, Bejita, Frieza
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kayak anjing emang agak susah dia berteman tapi
akhitnya bertemen iya kalau lu ikutin bertemen bener ,,
bayangin gue tu belajar itu gak dari sekolah, gak dari
buku pelajaran.
(25) Dalamnya Mariana Trench itu kalau lo putar balik, sama
tingginya dengan Mount Everest, tinggi banget!.
Apalagi lo berjuang sampai sana, masih ketemu pelastik
sampah di atas situ, udah berjuang mempersiapkan diri
berbulan-bulan terus mendaki berminggu-minggu,
hampir mati, hampir hipotermia, udah nyame puncak
tiba-tiba lo ngelihat sampah “Kenapa ada Viky Prasetyo
disini, eh sampah ini ngapain dsini anjin*”. Gue udah
berjuang, tiba-tiba ketemu dia, terus dia bilang
“Semogah konsonan cinta jadi saksi cinta kita twenty
years my witch” anjir sampah lu, gua hampir mati loh ke
sini kok ada lu anjing. Iyakan lu kesel kan, gue udah
mau hampir mati nih di Mount Everst eh kok ada dia.
Gue pernah ketemu sama Vicky Prasetyo, gue bilang
“Anjing skill lu sampah banget yah, dan itu sampah kita
dong yang di Mariana Trench itu plastik kita nyampe ke
situ. Nggak mungkin gurita baru pulang dari alfamart
“saipa tadi yang mesan beng-beng, lu apa teh botol yah,
lu ciki nih” tangannya banyak kan, gak mungkin.
(26) Gue bahkan pernah nih ke book fair di Istora, lu tau
book fair basar buku murah lah, gue musti jadi
pembicara disitu untuk promoin buku gua, gua datang
ke situ, gue ngelihat buku gue ni, didiskon harganya
tinggal 7000 buku gue, ilmu didiskon tinggal 7000 itu
sih bukan banting harga itu banting, dicekek, disuru
laku-laku gak lo anjin* 7000, tau gak udah gitu yah, gue
promo, itu gue datang udah jam setengah sebelas jam
dua belas sampai jam dua gue promo, setelah itu gue
sama anak-anak sama istri ama Gamila belanja-belanja
buku terus keluar sore jam setengah lima lewat rak itu
tadi, masih ada tu buku, 7000 seharian gak ada yg
ngangkut apa disangkah lap basah jangan-jangan ini
kenapa ada lap basa dsini.
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(27) Gak suka baca, baca setengah-setengah habis itu kita
ngomel mulu, ngomel mulu setiap hari gak ada habisnya
dan bukan karna maksdunya ada internet emang kita
suka ngomel, gak ada internet misalkan lagi nnton sepak
bola Barcelona lagi main nih, Messi lagi bawa bola
samping Suarez bukannya ngoper dia tembak sendiri
gak masuk, yang nonton bilang apa “Eh,, goblok Messi”
masa Messi dibilang goblok, Messi lho ini “Goblok
Messi” Messi, Messi tu jenius, Messi itu dapet
Balondion

Wacana (23) memuat jenis tindak tutur kompetitif mengkritik. Wacana (23)
ditandai dengan tuturan “Gue kasih tau sama lu, kalau ada kejuaraan dunia bengong,
gue yakin Indonesia juara, orang Indonesia jago banget bengong”. Dilihat dari
tuturannya, Pandji mencoba mengkritik masyarakat Indoensia dengan bercerita
bahwa jika ada kejuaraan dunia bengong, maka Indoensesia lah yang menjadi
juaranya.Pandji meyakinkan hal tersebut benar karena menurut Pandji orang
Indoensia suka sekali bengong.
Wacana (24) memuat jenis tindak tutur kompetitif mengkritik. Wacana (24)
ditandai dengan tuturan “Di Indonesia pajak semua tu, yang nol pajaknya itu cuman
dalam undang-undang buku yang bermuatan edukatif dan gak tau kenapa? Jadinya
cuman buku pelajaran yang pajaknya nol, padahal semua buku juga edukatif dong,
semua buku juga ngasi ilmu”. Dilihat dari tuturannya, Pandji tidak menyetujui
kebijakan pemerintah dalam membuat pajak buku.Karena menurut Pandji semua
buku mengandung edukasi dan Pandji belajar pergaulan dari buku kartun Dragon
Ball.
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Wacana (25) memuat jenis tindak tutur kompetitif mengkritik. Wacana (25)
ditandai dengan tuturan “Di Mariana Trench itu plastik kita nyampe ke situ. Nggak
mungkin gurita baru pulang dari alfamart “saipa tadi yang mesan beng-beng, lu apa
teh botol yah, lu ciki nih” tangannya banyak kan, gak mungkin”. Dilihat dari
tuturannya, Pandji mengritik orang-orang yang membuang sampah plastik
sembarangan ke laut, yang mengakibatkan banyak satwa laut yang terdampak. Dalam
tuturan Pandji mengkritk dengan lelucon seekor gurita yang pulang dari alfamart
dengan membawa belanjaan yang bermacam-macam seperti ciki-ciki, beng-beng dan
minuman teh botol.
Wacana (26) memuat jenis tindak tutur kompetitif mengkritik. Wacana (26)
ditandai dengan tuturan “Buku gue ni, didiskon harganya tinggal 7000 buku gue,
ilmu didiskon tinggal 7000 itu sih bukan banting harga itu banting, dicekek, disuru
laku-laku gak lo anjin* 7000, tau gak udah gitu yah, gue promo”. Dilihat dari
tuturannya, Pandji bercerita ketika ia mendatangi bazar buku di Istora dan salah satu
bukunya dipromo 7000 namun tidak laku dijual. Tuturan di atas mengkritik penjual
yang mempromosikan bukunya dengan harga yang sangat renda, karena menurut
Pandji buku itu adalah ilmu.
Wacana (27) memuat jenis tindak tutur kompetitif mengkritik. Wacana (27)
ditandai dengan tuturan “Gak suka baca, baca setengah-setengah habis itu kita
ngomel mulu, ngomel mulu setiap hari gak ada habisnya dan bukan karna
maksdunya ada internet emang kita suka ngomel”. Dilihat dari tuturannya, Pandji
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mengkritik masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca, suka baca namun
setengah-setengah, sukanya marah-marah dan betindak sesuka hati.

4.4.2 Tindak Tutur Kompetitif Menyindir
Menyindir adalah menyatakan sesuatu (seperti kritik, celaan, ejekan) secara
tidak langsung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019). Dapat
disimpulkan bahwa menyindir adalah tuturan yang mengandung hal-hal negatif yang
dapat menjatuhkan orang. Berikut wacana yang berjenis kompetitif menyindir.
(28) Gua pernah naik taxi, terus itu kan lo kalau naik taxi
disampingnya itu kan ada kayak nama kartu supir.
Nama supir taxi yang gua naikin adalah Judi Halal.
Namanya Judi Halal, kita bisa baca keresahaan
orangtuanya yah, orang tuanya senang Judi tapi kenapa
Judi itu dosa, Judi itu menyenangkan, adrenalin rush,
kamu Judi yang Halal.
(29) Karena gua gak kunjung punya nama, nyokap akhirnya
punya inisiatif, gua tu lahir di Gleneagel Hospital di
Singapore. Jadi nyokap gua mikir, yaudah namanyakan
Gleaneagel Hospital namain Glen aja yang mana
menurut gua bukan kebijakan yang baik.Untung gua
lahir di Gleneagel Hospital, coba gua lahir di Rumah
Sakit Pertamina, iya gakkk. Nama gua Pertamina, kan
jelek dong, lagi di Babyroom, “temen kite anaknya
yang mana yah?”/”tuh disamping Pertamina”, kayakkayak ada yang ngelantarin bayi di pom bensin gitu.
(30) Gue kan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di
ITB, biasa aja. Banyak pengangguran dari situ jadi tidak
perlu wawu-wawu. Gue kuliah di seni rupa dan desain,
adik angkatan gue ada yang namanya Muhammad
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Yesus. Jadi gini, oke bukan Muhammad Isa tapi
Muhammad Yesus orang tuanya adalah agen persatuan,
hehe namanya Muhammad Yesus sekarang gue tanya
sama lu, kira-kira kalau namanya Muhammad Yesus,
panggilannya apa? kalau disebut Yesus gimana
Muhammadnya kan, disebut Muhammad yah Yesusnya
gimana.
Wacana (28) memuat jenis tindak tutur kompetitif menyindir.Wacana (28)
ditandai dengan tuturan “Nama supir taxi yang gua naikin adalah Judi Halal.
Namanya Judi Halal, kita bisa baca keresahaan orangtuanya yah”. Dilihat dari
tuturannya, Pandji menceritakan pengalamannya ketika menaiki taxi, dalam tuturan
tersebut Pandji menyindir orang tuanya si supir taxi dalam memberikan nama Judi
Halal.

Wacana (29) di atas juga memuat jenis tindak tutur kompetitif menyindir.
Wacana (29) Ditandai dengantuturan “Untung gua lahir di Gleneagel Hospital, coba
gua lahir di Rumah Sakit Pertamina, iya gakkk, nama gua Pertamina, kan jelek
dong”. Dilihat dari tuturan tersebut, Pandji menyindir orangtuamya dalam memberi
nama. Pandji bercerita jika Pandji lahir di sebuah rumah sakit Pertamina, maka
namanya adalah pertamina.Sedangkan pertamina adalah tempat mengisi bahan bakar
minyak, bukan rumah sakit untuk bersalin.
Wacana (30) memuat jenis tindak tutur kompetitif menyindir. Wacana (30)
diatndai dengan tuturan “Adik angkatan gue ada yang namanya Muhammad Yesus.
Jadi gini, oke bukan Muhammad Isa tapi Muhammad Yesus orang tuanya adalah
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agen persatuan”. Dilihat dari tuturannya, Pandji menceritakan bahwa adik
angkatannya mempunyai nama yang unik yakni Muhammad Yesus. Ia mengkritik
orang

tuanya

adalah

agen

pemersatu,

kata

pemersatu

yang

bermaksud

menggabungkan kedua nama Tuhan dari setiap agama menjadi satu. Muhammad Isa
dalam agama Islam dan Yesus dalam agama katolik.

4.4.3 Tindak Tutur Kompetitif Menasihati
Menasihati adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan,
teguran) yang baik; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019). Dapat
disimpulkan menasihati yakni suatu tuturan yang bermaksud baik agar mitra tutur
pendapat pesan moral. Berikut wacana yang berjenis kompetitif menasihati.

(31) Terus dari arah sekolah kita ngelihat “Ehh, itu Yozuke
dipalak”, itu satu Gonz gila! keluar nangkep preman itu
sampe digebukin, dipejaten bar! bar! bar!dipukulin,
diludahin, dimaki-maki semua kata-kata paling kasar
yang bisa lo dengar ada dikejadian itu, bahkan, preman
itu pakai anting yang bulat gini (anting benar) lo tau
gak. Ada satu senior masukin jarinya ke anting, terus
diseret, sini loh, das! Sini loh das!. sampai putus, itu
orang darah, ludah semuanya, kencing ada disini semua.
Terus gua bilang “Ehhh,, ngapain?”/”Nggak papa biarin
aja orang dia salah” Salah itu tidak berhak, memberikan
kita hak untuk melakukan apapun, hanya karena dia
salah bukan berarti kita bisa sebebasnya melakukan apa
yang kita mau”. Masalahnya, yang lain nggak peduli,
udah asik mukul-mukul
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(32) Supaya hewan-hewan ini mau diem ketika foto sama lo,
mereka dibius! Dan itu jahat, satwa-satwa supaya dia
tidak beringas dibikin dalam kondisi terbius, makanya
kalau lo perhatiin foto-foto sama macan tutul di
instagram atau mungkin teman-teman lo, coba lo
perhatiin ada orang foto sama macan tutul. Orangnya
kan ngadap kamera, macan tutulnya pernah gak ada
yang ngadap kamera. Gak pernah tau gak kenapa?
Mabok! makanya selalu bengong kan. Kalau kita gak
minta, lama-lama dia gak ngelakuin, sehingga hewanhewan itu gak perlu kena siksa.
(33) Tapi anak gue pengen jadi youtuber gue bolehin, gue
bolehin, gue pengennya anak gue jadi apapun yang
mereka mau selama itu pilihan mereka, tugas orang tua
adalah mempersiapkan mereka sehingga mereka mau
jadi itu bisa, udah gitu aja. Kenapa? Karna gue juga gak
nyambung sekolah gue desain produk, sekarang
pelawak, gak papa gue nemu minat gue diamana dan
gue terlalu banyak lihat bukti sih bahwa kadang-kadang
orang bisa dapat pekerjaan yang kita nggak kebayangin.
Hah, kerjanya itu yah gak papa juga

Wacana (31) di atas juga memuat jenis tindak tuturkompetitif menasihati.
Wacana (31) ditandai dengan tuturan ”Salah itu tidak berhak, memberikan kita hak
untuk melakukan apapun, hanya karena dia salah bukan berarti kita bisa sebebasnya
melakukan apa yang kita mau”. Dilihat dari tuturannya, tuturan tersebut menasihati
penonton Pandji agar tidak semena-mena bertindak atau melakukan kejahatan kepada
orang yang salah dengan seenaknya, karena hal tersebut akan melahirkan dendam
yang tidak berujung.
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Wacana (32) juga memuat jenis tindak tutur kompetitif menasihati.Wacana
(32) ditandai dengan tuturan“Macan tutulnya pernah gak ada yang ngadap
kamera.Gak pernah tau gak kenapa? Mabok! makanya selalu bengong kan. Kalau
kita gak minta, lama-lama dia gak ngelakuin, sehingga hewan-hewan itu gak perlu
kena siksa”. Dilihat dari tuturannya, Pandji menasihati penontonnya agar berhenti
praktik foto terhadap satwa di kebun binatang. Pandji bercerita bahwa hewan-hewan
tersebut dibius hingga mabuk sehingga diam dan pengunjung kebun binatang bisa
berfoto dengan hewan tersebut.
Wacana (33) di atas memuat jenis tindak tutur kompetitif menasihati. Wacana
(33) ditandai dengan tuturan “Gue pengennya anak gue jadi apapun yang mereka
mau selama itu pilihan mereka, tugas orang tua adalah mempersiapkan mereka
sehingga mereka mau jadi itu bisa”. Dilihat dari tuturannya, Pandji memberi nasihat
pada penontonnya agar tidak mengekang keinginan putra putrinya untuk menjadi
apapun yang mereka mau, dan Ia menjelaskan bahwa tugas orang tua hanyalah
mengawasi dan mempersiapkannya hingga putra putrinya bisa menjadi apa yang
mereka mau.
4.5

Tindak Tutur Konfliktif
Tindak Tutur Konfliktif adalah tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan

sosial. Dalam penelitian ini akan membahas satu jenis tindak tutur konfliktif yaitu
menuntut.
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4.5.1 Tindak Tutur Konfliktif Menuntut
Menuntut adalah meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya
dipenuhi), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (2019) Daring. Dapat
disimpulkan menuntut yakni tuturan yang meminta sesuatu dengan keras agar
tercapai keinginanya. Berikut ini uraian wacana yang berjenis konfliktif menuntut.
(34) Masa Justin Bieber kan pernah cukur rambut tuh, jadi
manusia! Tadikan dia polem gak jelas gitu kan, terus dia
cukur rambut, jadi orang udah, fansnya ngamuk!
Seminggu treanding topic, mereka kesel karena Justin
Bieber cukur rambut. Maksud gue sampai kapan Justin
beiber mau punya poni, ampe tua!, emang dia siapa?
Kak Seto!.
Wacana (34) memuat jenis tindak tutur konfliktif menuntut. Wacana (34)
ditandai dengan tuturan “Tadikan dia polem gak jelas gitu kan, terus dia cukur
rambut jadi, orang udah, fansnya ngamuk! Seminggu treanding topic, mereka kesel
karena Justin Bieber cukur rambut”. Dilihat dari tuturanya, tuturan tersebut menuntut
seorang artis dunia Justin Bieber untuk berpenampilan sesuai dengan keinginan fans
atau penggemar-pengemarnya.Fansnya menuntut agar Justin Bieber tidak memotong
rambutnya.
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BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur makro dalam wacana

stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono,
bagaimana superstruktur dalam wacana stand up comedy “Pragiwaksono World
Tour” karya Pandji Pragiwaksono, dan bagaimana tindak tutur dalam wacana stand
up comedy “Pragiwaksono World Tour” karya Pandji Pragiwaksono. Ketiganya sudah
dipaparkan dalam Bab II, Bab III dan Bab IV.
Setelah dilakukan penelitian untuk menjawab tiga masalah tersebut,
disimpulkan sebagai berikut. Pertama, struktur makro dalam wacana stand up comedy
“Pragiwaksono World Tour” adalah penggambaran sosok Pandji Pragiwaksono
sebagai komika yang (i) lucu, (ii) nasionalis, dan (iii) kritis.Kedua, superstruktur
wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour meliputi (i) pembuka dengan
subtopik (a) salam pembuka, (b) peraturan pertunjukan, dan (c) Glen Fredly; (ii) isi
dengan subtopik (a) masa lalu Pandji Pragiwaksono, (b) karier Pandji Pragiwaksono,
dan (c) keresahan-keresahan Pandji Pragiwaksono; dan (iii) penutup, dengan
subtopik(a) ucapan terima kasih dan (b) salam penutup.Ketiga, tindak tutur dalam
wacana stand up comedy “Pragiwaksono World Tour” meliputi

(i) tindak tutur

konvivial, yaitu tindak tutur konvivial melucu; (ii) tindak tutur kolaboratif, yaitu
tindak tutur mengajarkan; (iii) tindak tutur kompetitif, yaitu (a) tindak tutur
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kompetitif mengkritik, (b) tindak tutur komprtitif menyindir, (c) tindak tutur
kompetitif menasihati; tindak tutur konfliktif yaitu, tindak tutur konfliktif menuntut.
5.2

Saran
Penelitian ini masih dapat dilanjutkan dengan meneliti struktur mikro secara

lebih lengkap. Selain itu, kajian untuk menemukan jenis tindak tutur dari Leech
ditingkat kesopanan tindak tutur di balik wacana stand up comedy “Pragiwaksono
World Tour” juga dapat dilakukan.

51

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Mufid. 2019. “Dakwah di Instagram (Analisis Wacana Teun Van Dijk pada
Akun @Nunuzoo)”. Skripsi Stara Satu (S-1). Jurusan Komunikasi dan
Penyiaran Islam, Fakulas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam
Negeri Surakarta.
“Comika.id,” Stable URL: https://comika.id/shop/stand-up-comedy/pragiwaksonodigital-download/. Diunduh: 5/04/2020, 22:00.

Devy, Shinta Kharisna. 2016. “Superstruktur Wacana Fashion dan Implentasinya
sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama”.
Skripsi Stara Satu (S-1). Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakara.

Eriyanto.2012. Analisis Wacana Pengaantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: PT.
LKiS Printing Cemerlang.

Ismari. 1995. Percakapan. Surabaya: Arlingga University Press.

Kamus

Besar Bahasa Indonesia
http://kbbi.kemendikbud.go.id

Daring

Edisi

Kelima.

Unduh

di

Kurniawan, Andreas Tomi. 2019. “Jenis dan Sasaran Tindak Tutur dalam Wacana
Stand Up Comedy Juru Bicara Pandji Pragiwaksono”. Skripsi Stara Satu (S1). Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata
Dharma

Papana, Ramon. 2012. Kiat Tahap Awal Belajar Stand up comedy. Jakarta : Media
Kita.

52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“Pelawak Tunggal,” Stable URL: https://id.wikipedia.org/wiki/pelawak_tunggal.
Diunduh: 6/10/2019, 23:55.
“Pandji Pragiwaksono,” Stabe URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandji_
Pragiwaksono. Diunduh: 01/04/2020, 22:00

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta
Wacana University

Sudaryanto. 2015. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian
Wahana Kebudayaan secara Linguistik. Yogyakarta: Sanata Dharma
University Press.

Leech, Geoffery. 2011. Prinsip-prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh Dr. M.D.D.
Oka, M.A. dari judul asli The Principles of Pragmatics. Jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia
Mitang, Marius Hasan. 2015. “Wacana Humor Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy
Indonesia Season 4 di Kompas TV: Tinjauan Pragmatik”. Skripsi Stara Satu
(S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata
Dharma
Yuliani, Tri. 2018. “Analisis Wacana Kritis Terhadap Film Munafik”. Skripsi Stara
Satu (S-1). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi,
Universias Pasundan.

53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

TRANSKIP PRAGIWAKSONO WORLD TOUR
Banyak aturan acara ini yah, percaya atau tidak aturannya bukan cuman itu.Gue mau
bacain aturan yang diberikan oleh planary hall. Karna itu penting dan yang palingnya
lagi karna lucu, kita mulai yah
Tatatertib umum
1. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, senjata kimia dan senjata biologis.
“ini ditujukan kepada orang yang di antara lu kemana-kemana suka ngantongin
emtrex, jangang!”
2. dilarang membawa, mengedarkan, menggunakan narkoba jenis apapun. “terutama
mengedarkan, jangan yah! Gua gak mau gue lagi stand up tiba-tiba “yang sabu, sabu,
sabu, sabu, tembakao gorilla, megadon, gadon, gadon gadon. Karna kita terganggu
kan, kan standupnya terganggu, berisik ni orang”
3. Dilarang mengkomsumsi minuman beralkhol, “karna seperti yang kita ketahui
orang mabok suka merasa lucu”
4. Dilarang membawa hewan peliharaan atau hewan liar jenis apapun. Hewan liar!!,
oke please siapa tau ada di antra anda yang baru datang dari hutan habis berburu
tringgilng atau platypus, jangan dibawa masuk ke sini, platypus bersuara gimana.
5. Dilarang membawa atau menggunakan atribut yang tidak berhubungan dengan
acara ini “dan itu termasuk bendera slankers, tolong slankers-slankers disini jangan
keluarkan karena benderanya lu keluarin nutup yang di belakang, saat ini di salah satu
pojok ruangan ini ada yang bilang ‘kata gue juga gak boleh’ dilipet. Terus di pojokan
lain ada yang bilang, ‘untung gue bawanya bendera ISIS”

54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Dilarang membawa atau menggunakan mengeras suara “gue gak mau kettika gue
lagi stand ada yang make toa ‘anjingg lucu banget tu!’ ehh ganggu”
7. Dilarang membawa kamera foto, kamera video dan alat perekam tanpa ijin
pelenggara “tapi lu minta ijin juga gak akan dikasih jadi gak usa di bawa”
8. Dilarang menggunakan sandal, sepatu sandal, selot dan bakia, “siapa tau ada yang
buru-buru dari mushola, celananya masih naek rambutnya masih basah, kelotakkelotok, kelotak-kelotok. Iya jangan yah. Maksdunya dipakai dulu sepatunya”
9. Dilarang membuang sampah sembarangan “kalau mau nyampah di sosial media
saja seperti biasa”

Mari kita mulai Pragiwaksono Jakarta. Jadi ini konon kabarnya adalah acara
stand up comedy pertama di Pleaney ,, biasa aja, biasanya kan disini konser penyanyi
gitu ,, paling sring Band gitu-gitu. Gue terakhir nonton konser disini konsernya Glen
Fredly kebetulan gue punya banyak cerita lucu tentang Glen Fredly, gue kasih tau gue
mengidolai Glen tapi pada saat yang bersamaan gue juga temennya dia. Jadi gue
mengagumi tapi gue tau bangsat-bangsat ni orang, orangnya aslinya menyebalkan ini
salah satu favorit cerita gue tentang Glen diceritain oleh manejernya langsung. Glen
pada suatu hari mendapatkan job, jobnya sweetseventine. Ini kan Glen Fredly, Glen
gak ngambil dong job sweetseventine jadi dia naro harga buang, untuk yang belum
tau, kalau seseorang gak enak nolaknya dia kasih harga yang tinggi banget seehingga
orangnya mundur sendiri “aduh, gak kuat nih duitnya kemahalan” gitu kan, namanya
harga buang. Glen pasang harga buang dan yang Glen gak tau adalah yang ulang
tahun itu adalah anaknya nurdin Nalit, sok-sokan emang lu tau Nurdin halit, ehhh,
muka-mukanya taunya Nurdin Emtop lu, jangan boong. Nurdin Halit banyak uang
dong, diambil “oh segitu doing” settt... diambil gak bisa nolak dong, terpaksa Glen
ngerjain tu sweettseventine anaknya Nurdin Halit. Glen kalau ngambil job yang dia
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gak suka, males-malesan siangnya mereka tu makan siang bareng Nurdin Halit,
Istrinya, keluarganya dan yang ulang tahun termasuk., tapi Glen gak peduli dia pake
topi, pake kaca mata, makan aja ngobrol sama anak Bandnya. Malam tiba, dia
ngeband satu lagu, dua lagu terus dia mulai ngomong “ oke kita panggil ni yang ulang
tahun, Nurdin mana Nurdin” terus penonton bingung dong iyang dong, terus Glen
nanya lagi”Ayo dong mana Nurdin ni ayo dong” penonton udah mulau khawatir, si
Glen nya kesel dia “Aduhh,, kita panggil yuk semuanya Nurdin, Nurdin, Nurdin,
Nurdin” itu yang ulang tahun sama teman-temannya “eh itu kayaknya ada yang salah
deh”. Maejernya Glen dia lari dari depan lari muter gitu nongol di belakang dari
backstage teriak “Glen, Nurdin nama bapaknya goblokkk!!!” ....sayang gue gak tau
apa yang terjadi kemudian, tapi kalau itu gue, gue langsung bilang “oke lagu
selanjutnya,,, cukup sudah yah lagu selanjutnya, cukup sudah aja habis ini pulang”.
Tapi gue itu senang Glen. Naksudnya gue mengidolai dia karna menurut gue tu dia
punya warna vocal yang berkarakter, kalo lu nonton stand up gue, gue tu senang yang
berkarakter kayak Glen itu suaranya berkarakter banget kita tutup mata dan dengar
dia nyanyi, kita tau itu Glen dan gak haru ngelihat. Dia gak nyanyi lagunya dia aja
kita tau “oh ini pasti Glend Fredly” dia nyanyi lagu anak-anak gitu kayak misalkan
dia menyanyi lagu balon ku, uhh masuk Top forty. Glen nynayi balon ku “Balon
kuuu

ada

lima

uooohhhhhhh,

rupaaa-rupaa

warnnaanya,

hijau

kuning

kelabuuuububbubububbbubu” pas meletus “meletus baloun hijauuu dooouuuoorrrrrr”
balon

kalau

meletus

kayak

gitu

gak

ada

yang

kaget,

balon

meletus

“eiiiuhhhsssst”/”kenapa lu”,,,,”nggak itu ada balon yang meletus tu jadi pengen joget
nih” soul full banget balonnya,, asik! soul full gokil. Si Glen nyanyi lagu Via Vallen
– Sayang, itu pasti Glen banget “Saiyaaanggg opo koe krunguuuuhu, cerite hatikuuhu
berharap engkau kembaliiiihihi, saayaangg ngnnti memutihiiihihih rambutkuu ra
bakal lunturr tresnookuuhuuuwohooooo” bagus yah suara gue, oke gue nyanyi
sampai habis.
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Sebenarnya nama gue dulu hampir Glen, bener loh, nama gue hampir Glen,
jadi ceritanya gini. Gue lahir di Singapur di sebuah rumah sakit disana, bokap lagi
kerja disitu, trus waktu gue lahir ketika gue keluar ke dunia bokap gue belum punya
nama, padahal guenya udah ada. Istri gue nanya ehh istri bokap gue nanya
dong,,,masa istri gue, gue baru lahir masa punya istri gak mungkin dong, hak
mungkin tidak mungkin itu pasti salah ngomong tidak mungkin terjadi. Nyokap gue
ketika gue dah lahir nama belum ada nyokap gue ngomong dong ke bokap gue “ini
anak udah ada, namanya siapa?”/”belum tau”,,,,”kok belum tau”/”tunggu dong, nama
anak kan perlu dipikirin” dan gue setuju, nama anak mesti dipikiran karena seperti
yang kita tau, ada banyak orang tua yang ngasih nama anak sembarangan kan
mungkin ada yang masih ingat, ada orang yang namanya Tuhan, ada yang ingat gak,
ada yang namanya nama orang ini Syaiton. Apa yang terjadi di dalam benak
keluarganya memberi nama anaknya Syaiton, apakah dia tidak tau artinya rasanya
tidak mungkin apakah ketika lahir bayinya kemerahan mau dikasih nama Hallboy tapi
gak ada tanduknya ga enak. Namamu syaitan. Gua pernah naik taxi, terus,,,itu kan lo
kalau naik taxi disampingnya itu kan ada kayak nama kartu supir. Nama supir taxi
yang gua naikin adalah Judi Halal. Namanya Judi Halal,, kita bisa baca keresahaan
orangtuanya yah,, orang tuanya senang Judi tapi kenapa Judi itu dosa, Judi itu
menyenangkan, adrenalin rush, kamu Judi yang Halal nak, yang dosa Judi yang
Halal. Ada waktu itu yang diwawancar di TV ada orang namanya Andi Go To Skul..
nih gue tau nama adalah doa tapi jangan terlalu harafiah dong, kenapa namanya andi
go tu skul “karena di keluarga kita gak ada yang sekolah Andi Go To School” yah
tapi kalau kasih nama anak yang lengkap dong masa Andi Go To School and than dia
tidak lulus, yah buat apa? Yang lengkap iya dong. Andi Go To School and than dia
lulus and than dia dapat kerjaan bagus and than dia mati masuk surga, gitu dong iya
gak?...buat apa kerjaan bagus masuk neraka kan buat apa.
Gue kan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, biasa aja. Banyak
pengangguran dari situ jadi tidak perlu wawu-wawuh.Gue kuliah di seni rupa dan
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desain, adik angkatan gue ada yang namanya Muhammad Yesus. Jadi gini,,,oke
bukan Muhammad Isa tapi Muhammad Yesus orang tuanya adalah agen persatuan,
hehe namanya Muhammad Yesus sekarang gue tanya sama lu, kira-kira kalau
namanya Muhammad Yesus, panggilannya apa?... kalau disebuy Yesus gimana
Muhammadnya kan, disebut Muhammad yah Yesusnya gimana. Siapa ayo
panggilannya siapa Muhammad Yesus “Suss” suster kali mba, Sus suntuk dulu yuk,
bukan dong. “Oh Yes”... nama apa itu Oh Yes. Gue kasih tau teman gue yang
namanya Muhammad Yesus, panggilannya Ius.Nama bagus-bagus Muhamad...Yesus
diapnggil Iuus.Dia di seni rupa itu studio patung jadi namanya Muhammad Yesus
bikinannya berhala. Kembali ke cerita awal, gue lahir gak punya nama biasanya ada
anak lahir gak punya nama di baby room tau baby toom yah yang kayak ruangan
yang isinya bayi-bayi semua ada kacanya kita bisa lihat, biasanya ditulis adalah nama
ibunya jadi waktu itu karna gue gak punya nama ditulis Ibu Wungsoyudo, nyokap
gue yang mana menurut gue bukan kebijakan yang baik yah bagus nama nyokap gue
belakangnya Wuksoyudo dianggap keren yah, gimana kalau ada anak yang gak punya
nama terus nama ibunya Broto, kan ditulisnya Ibu Broto kan, kan jadi kayak tua
banget ini anak perasaan ni anak baru lahir, kenapa tua banget yah. Pake rol rambur
lagi baca Koran.
Nah karena gue Karena gua gak kunjung punya nama, nyokap akhirnya punya
inisiatif, gua tu lahir di Gleneagel Hospital di Singapore,, jadi nyokap gua pikir,
yaudah namanyakan Gleaneagel Hospital namain Glen aja,,, yang mana menurut gua
bukan kebijakan yang baik. Untung gua lahir di Gleneagel Hospital, coba gua lahir di
Rumah Sakit Pertamina,, iya gakkk,,,,nama gua Pertamina, kan jelek dong,, lagi di
Babyroom, “temen kite anaknya yang mana yah?”/”tuh disamping Pertamina”,
kayak-kayak ada yang ngelantarin bayi di pom bensin gitu.Nama itu bukan satusatunya topik yang menjadi perseturuan antara nyokap dan bokap, kebetulan nyokap
dan bokap memang kurang akrab pada akhirnya mereka berpisa bercerai karena
memang dua manusia yang berbeda sih. Sebagai contoh paling jelas saja bokap gue
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gak ngerokok, nyokap gue ngerokok bukan sembarang rokok, nyokap gue tu dulu
ngerokoknya jarum super,,iya betul-betul rokok mamang-mamang, tapi nyokap gue
adalah alas an justru karna gue gak ngerokok, bukan bokap gue.
Jadi dulu waktu gue SD, setiap pagi gue berangkat kesekolah, nyokap gue tu
selalu duduk, pake daster di kursi rotan di branda sambil ngerokok jarum super,
matanya tu selalu ke atas gitu,,, uhhh,, kayak lagi nyari inspirasi, yak an gue pikir
mungkin di benak nyokap gue “kenapa gue terjebak dalam pernikahan ini, gue kesel
ama ni laki”, gitu kan. Suatu hari gue nanya karna buat gue nyokap gue ngerokokok
kayak enak banget, gua tanya ama nyokap gue, masih SD ni… “Enak gak bu
ngerokok?terus nyokap gua bilang “ni, cobain aja”. Terus dia bilang “Jangan cuman
diisap yah,, dihirup masukin ke dalam paru-paru!”. Gua SD yah..yahhh gue lakuin
dong, iya dong.. gua isap batuk “uuuhkk ahkk! ahkk!” gitu kan, ampe muka gue biru
batuk-batuk, nyokap gua santuy doang… ditungguin gue,, “Uhhakk uhkk uhkk”
nyokap gua diem aja.. pas udah selesai udah napas, ditanya ama nyokap gue “gimana
enak gak?” kata gue “Gak enak”/”Yaudah gak usah” dah, dah, daradah It’s the
motherfuckin D-O-double-G Snop Dog! Da,da,ra,dah.. nyokap gua jadi Snoop Dog,,
gokil gak nyokap gue… gokil! Kan gokil!.. “Enak gak ngerokok”/”Gak enak yaudah
gak usah” ampe sekarang gua gak ngerokok..gara-gara nyokap gua Snoop Do.
Sekarang gue nya udah berkeluarga Alhamdulillah anak gua dua, istri gua
satuu. Gua gak poligami tapi bukan karna gak pengen banyak istri, gak pengen punya
banyak mertua,,,hahaha,,,lu mesti tau tidak semua orang tertawa pada jog ini, gak
semua ngerti, gue pernah bawa jog ini di depan anak SMA gak ada yang ketawa,
mereka “emang kenapa punya banyak mertua,,apa?,,apa?” mereka gak ngerti
keresahan orang-orang baru dalam hidup kita, kenal baru satu, dua tahun udah
ngingetin sholat, apaan lu,,ya, yak an lu, ngerti-ngerti. Iya makanya gua gak ngejas
kalau ada yang poligami dianatara kita gua respect, gue respect,,maksud gue kalau lu
punya istri empat, orang tua lu kan nambah empat pasang jadi delapan di rumah dua,
sepuluh,,dikepung bro, dikepung orang tua. Emang dari kecil ke dewasa ada banyak
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cara pandang kita yang berubah, kayak waktu kecil gue pikir banyak istri asik gitu
kayak raja, selir gitu,,ternyata punya istri satu aja biaya iya kan. Kayak dulu waktu
gue kecil di rumah sakit gue paling takut sama ruang mayat, sekarang gue udah punya
duit udah kerja dan di rumah sakit gue paling takut sama ruang administrasi, nahhh
ni, gak semua ketawa nih,,iya yang belakang-belakang yang muda-muda ni, gak ada
yang ketawa “emang kenapa ruang administrasi kenapa?” gak tau lu belum pernah
masukin orang tua lu ke rumah sakit, opname, pasang ring, gak tau kan lu. Anak
SMA gue bawain ini diem semuanya “apa sih kenpa sih, horrornya dimana?”. Horor
lu punya duit sendiri masuk ruang administrasi buka pintuhnya…Gelap! Suram! Lo
lihat muka-mukanya itu muka “Ya Allah duit ada gak yah?” gitu semuanya..gue gak
takut, kunciin gue di ruang mayat semalaman.. gak takut gue,,tau gak kenpa? Karena
mayat gak pernah nyodorin tagihan… Berani gue semalaman, tiba-tiba jam 3 pagi ada
mayat “semuanya seratus tiga puluh juta” .. “Ahhh” baru gua jump scare. Karena
jumlah tagihannya bukan karna mayatnya ngomong.masa gua diam di ruang mayat
seratus tiga puluh juta.
Gak usah kecil kedewasa, gak punya anak ke punya anak aja, cara pandang
kita berubah. Dulu waktu gue belum punya anak, udah menikah pun, belum nikah
pun itu gue kalau ke rumah nyokap, di rumah nyokap itu ada foto anak-anaknya
wisuda kaka gue, gue dengan adik-adik gue, taukan foto wisuda yang nerima toga
gitu. Dulu gue pikir, sebelum punya anak gue pikir nyokap gue bangga sama gue,
anak-anaknya lulus kuliah, dipampang disitu dia bangga ama gue,,sekarang gue
punya anak dan gue tau betapa mahalnya sekolah anak, gue pikir nyokap gue itu
bangga sama gue, dia masang itu karena bangga ama dirinya sendiri, jadi dia ngelihat
itu tiap hari dia lihat “tu lihat tu single paraen tiga-tiga-tiganya lulus” dah, dah,
daradah It’s the motherfuckin D-O-double-G Snop Dog! Jadi kesimpulan kita adalah
nyokap gue anaknya tiga-tiganya lulus karna nyokap gue Snoop Dog.
Gue punya anak dua, yang pertama laki-laki namanya Dipo, yang kendala
utamanya adalah tidak ada filter dalam ucapannya, apa yang dia pikirkan dan rasakan
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keluar begitu saja, selalu bawa masalah buat gue. Anak gue jujur anak gue, gue
sayang sama anak gue tapi susah,,,dia waktu itu pernah gue ajak ke kebun binatang,
di depan dia ada ibu-ibu kate, lewat depan anak gue,,kan setingginya sama yah, dia
lihat terus dia mau ngomong,, jadi orangnya lewat mau ditunjuk ama dia “ayah
ini”/”huesss heyyy lihat gajah tu lihat gajah, eh lihat gaja, udeh pernah lihat gaja
belum tu gajah, biasanya kan di buku tuu,,,eihh itu gajah ehhhh, ngaco tu gajah, gajah
gila tu” kalau gak ditunjuk tu ibu-ibu “ ini ibu-ibu perempuan kenapa pendek banget
yah” gitu mau digituin ama anak gue, makanya kemana-kemana ama anak gue, musti
di breafing,,iya bener, tanya istri gue kalau gak percaya kalau kemana-mana harus di
breafing. Terakhir gue ajak ke rumah sakit kangker karna kan gue punya yayasan pita
kuning yang membantu pembiayaan adik-adik pasien kanker yang tidak mampu dan
sikososial terapi,,,terus sebelum naik ke atas gue breading dulu ni manusia iya kan
gue bilang “Dipo e.. nanti ketika kamu ke atas kamu akan ketemu dengan banyak
anak-anak seumuran kamu tapi mereka semua tu sakit Dipo, jadi jangan kaget ketika
melihat mereka rambutnya botak, mungkin ada yang kakinya bengkak, ada yang
matanya bengkak karna kena belastoma. Jadi ketika ketemu mereka jangan
ngomongin soal penyakit, jangan ngomongin sakit sama sekali kasihan perasaan
mereka ada orang tuanya juga, ngerti kamu”/”ngerti ayah”....lu juga ngerasaain
perasaan gue juga nih, iya kan lu tau akan sesuatu terjadi, tapi lu belun tau apa? Sama
gue juga gitu, ,gue juga ngelihatin anak gue “ahhh uh” berani ayo-ayo. Gue bawa
dong jadi ada satu kamar mungkin ada 12 tempat tidur, adik-adik pasien kanker yang
tidak mampu dan keluarganya masing-amsing suka nginep situ, waktu gue datangin
semua pada “Ehh ada ka Pandji, eh kak Pandji bawa anaknya. Nama kamu siapa?”
anak gue ngomong “Nama aku Dipo, aku sehat”..ahhhh.. lu tau gak rumah sakit tu
dingin lho, gue keringatan, udah gak bisa gue belokin lagi tu omongan, udah keluar
emang dia gak ngomong sakitt sih,, itu muka ibu-ibunya marah tapi sedih juga,, wah
gila merah muka gue goblok, gak tau.
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Anak gue yang cewek namanya Sirah, youtuber sejati, youtuber sejati,,saksi
banyak nih. Di ruangan ini orang-orang yang udah kenalan sama anak gue, kenalan
sama anak gue, anak gue ngomong “Aku Sirah, aku youtuber” udah selesai ni, udah
selesai ngobrol terus pulang “ayo Sirah kita pulang”/”bye-bye tom sub and don’t fot
get subscribe” heee!, gak di kehidupan nayat dong, yang kayak gitu di video aja, yah
masa ketemu ama orang “bye-bye tom sub don’t for get to subscribe” apa sihh,,,
Kemarin anak gue yang cewek, marah am gue “ayah kenapa subscribe aku belum 1
juta, aku mau gold plau battom” gue bilang “nak ayah aja seratus ribu mau mencret
ni, kamu lagi minta 1 juta. Anak gua semuanya taunya dari youtube, semua kartun,
film , lagu, youtube semuanya. Dia bahkan gue lagi di kamar nih, lagi main
handphone, dia lagi gambar pake krayon tiba-tiba nyanyi lagu Ariana Grande – Said
to said, gue nyanyiin buat lu, liriknya gini “I've been here all night, I've been here all
day, and boy, got me walking side to side” mari gue kasih artinya untuk katro-katro
yang gak ngerti bhs inggris, dengerin lagu yang anak gue usia 6 tahun nyanyikan
adalah “aku di situ semalema, aku di situ seharian, sayang kau membuat jalan ku
ngangkang” nahhh anak gue 5 tahun nyanyi lagu tentang seorang perempuan yang
gak tau ngapain disebuah tempat jalannya ngangkang,,kaget dong gue “lah ngapain
nyanyi lagu itu, itu bukan lagu anak-anak”/”lagu anak-anak”,,,,”bukan”/”lagu anakanak”,,,”siapa anak-anak yang nyanyi lagu itu” terus dia bilang ”Tiana” tiana ini ada
youtuber bocah dari inggris bangsat, keluarganya gak jangain, si anjing ini pengaruh
buruk, pengaruh buruk untuk anak-anak,,,ada banyak youtuber boca yang brengsek ni
gue kasih sama lu, itu Tiana tu salah satunya. Masa laptop bapaknya masukin ke
kolam berenang, kan anjing,,,gak pernah beli laptop sih, ngeprank-ngeprank. Gue
bilang ama anak gue “nak itu lagu orang dewasa, kamu kan gak tau itu lagu artinya
apa?” terus dia nanya “emang artinya apa?”,,,”yah pokonya ada perempuan yang
jalannya ngangkang” terus dia nanya “ngangkang itu apa?”,,,”nihhh ni nagngkang ni”
terus dia nanya kenapa jalannya ngangkang “yah kalau diklim sih kayaknya dia
kebanyak naik sepeda” terus dia bilang”emang laguya tentang perempuan naik
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sepeda”/”bukan sih”,,,”terus tentang apa?”/”ahhhh nyanyi aja sudah oke, jangan
keluar rumah nyanyi lagu itu yah, di rumah aja” gue bingung jelasinnya diluar rumah.
Tapi anak gue pengen jadi youtuber gue bolehin, gue bolehin, gue pengennya
anak gue jadi apapun yang mereka mau selama itu pilihan mereka, tugas orang tua
adalah memrsiapkan mereka sehingga mereka mau jadi itu bisa, udah gitu
aja,,kenapa? Karna gue juga gak nyambung sekolah gue desain produk, sekarang
pelawak,, gak papa gue nemu minat gue diamana dan gue terlalu banyak lihat bukti
sih bahwa kadang-kadang orang bisa dapat pekerjaan yang kita nggak kebayangin
“hah,, kerjanya itu” yah gak papa juga. Gue mabil contoh gue punya temen kuliah di
desain interior ITB, oke teman gue kuliah di desain interior ITB,,,tebak dia sekarang
kerjanya apa? Rendem,,sesetebak lu aja. Yang pasti “Kuli”,,kuli hehe bro gue lagi
nanya pekerjaan dia bukan pekerjaan lo. Ayo apa? Yang pasti bukan desain interiror
aja pokoknya kuliahnyan desain interiror tapi kerjanya bukan.Ayoo tebak?
“loyer”/”hampirrr”,,,,ayo apa? “ojol” ojol itu selalu ojol-ojol,,tadi ada yang teriak
ketua PSSI,, ketua PSSI iu kayaknya otaknya gak boleh linear gitu, harus anhe gitu
dan kalau diajak ngomong harus “hummm”,,,gue kasih tau sama lu, temen gue kuliah
di desain interior sekarang jadi atlit yoyo,,,dengerin atlit,,yoyooo. Tau yoyo dong,
yoyo yang paling mentok gini ni,,, nah itu yang kalau udah keluar trus digituin,, gini
kan, biar kegulung lagikan. Atlit yoyo namanya Okerosgana dan dia sakin sering ikut
kejuaraan dunia atlit yoyo dan menang, ini juara dunia atlit yoyo ngomongngomong,, Juara Dunia yoyo, ada kejuaraan gini nii,,,,,juara dunianya dan sakin
sering juara dunia, dia jadi juri kejuaraan dunia yoyo. Kan rendem yah, gue mah
mikirn ibunya, ibunya kalau lagi arisan ketemu ama ibu-ibu lain, ibu-ibu lainnya
nanya

”kamu

anakmu

katanya

kuliahnya

di

ITB”/”Iya”,,,,”kerjanya

apa

sekarang?”/”yoyo”,,,”itu kan hobi, kerjaannya apa?”/”yoyo-yoyo tau kan yoyo, yehh
yoyo nih yoyo tu tu, yang kalau gulung harus giniin dulu yoyo-yoyo”.
Gua malah pernah ada job di taman ismail marzuki, terus gue jalan ditemenin
LO gue terus di depan gue, gue ngelihat ada belasan anak lagi main
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fingerboadr,,taufingerboard yang kayak skateboard tapi cumin segini,,,pada gini-gini
(mainin tangan). Rame tu ada belasan gue lagi jalan gue nanya “lagi pada ngapain ni,
rame banget”/”oh ini lagi latihan buat PELATDA,,, “PELATDA!”/”iya bang ada
KEJURNAS fingerboard”... Ada KEJURNAS... fingerboard,, jadi orang seindoensia
pada gini-gini nih (mainin tangan) “Iya bang nanti juaranya ikutan kejuaraan
dunia”/”Kejuaraan dunia gini-gini nih (mainin tangan),, ngehhh-ngehh, paling
mentok,,cahh, gitu kan! “Iya bang ada bang”. Gak kepikiran dong lu, atlet
fingerboard. Makanya gue kasih tau ke lu,,,jangan pernah menganggap reme hobi
orang, jangan pernah menggap reme kegiatan apapun karena lu gak pernah tau itu
bisa jadi suatu pilihan karir,,. Lain kali lo ngelihat ada orang lagi bengong, jangan lu
ketawain,,siapa tau dia lagi latihan buat PELATNAS,,,pelatnas bengong, juaranya
ikutan kejuaraan dunia bengong. Gue kasih tau sama lu, kalau ada kejuaraan dunia
bengong, gue yakin Indonesia juara,,orang Indonesia jago banget bengong. Kek gue
kan waktu tour dunia kan naik kereta MRT dan segala macam kan,,orang luar negri di
kereta mah baca buku, dengerin music, main handphone. Lu naik KRL orang
Indonesia (bengong), bengong sepanjang tujuan.
Gue seneng sebenarnya sudah menikah, salah satu alasan kenapa gue senang
menikah adalah karena gue akhirnya terbebas dari kegiatan PDKT,,pendekatan. Gue
tu gak jago pendekatan, seumur hidup gue, gue cuman pernah punya pacar tiga,,satu
gue nikahin. Gue tau itu agak aneh mengingat wajah gue sebenarnya gak jelek-jelek
amat kan, tapi itu terjadi gue tu gak pernah jago dapetin prempuan gak tau gue, gak
tau caranya ngomong tau cara deketinnya mungkin. Padahal gue tu pernah kali naksir
cewek TK!,,, TK nol gede, gue naksir cewek namanya Gita, gue masih ingat,,cewek
pertama, yang pada pengen jadi insinyur, astronot, guee cuman mau jadi pacar
orang,,bayangin TK gue. Gue ingat sekali di TK Triguna, itu ada kayak mainan
plastic-plastik kayak istana-istanaan gue bilang “Dialah tuan putri ku, aku
pangerannya” da,, akhirnya gue tembak, gue naksir dia TK gue tembak kelas 6 SD,, 6
tahun gue simpen cinta gue dalam jiwa dan alas an gue nembak dia, karena bentar
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lagi gue naik kelas, gue pikir gue udah menyimpan cinta gue selama 6 tahun masa dia
gak tau, gue harus bilang sama dia, gue harus katakana perasaan gue. Gue putuskan
untuk nembak dia pada tanggal gue berulang tahum 18 Juni karena itu adalah hari
baik gue, tidak mungkin hal berlangsug dengan buruk kan, gak mungkin dong kan
hari ulang tahun gue, begitulah pikir ku anak kelas 6 SD. Gue nembak dia,
merencanakan nembak dia di Dunia Fantasi, supaya gak okur, gue ajak tu tementemen gue,,banyak tu teman-teman gue ikut ke Dunia Fanttasi. Nah gue udah niatin
mau nembak Gita di tempat yg paling romantis, wahana yang paling romatis di Dunia
Fanttasi, tebak?....”kora-kora”/”kora-kora!, udah gila lu berdua” lu tau gak kora-kora
kayak apa?, kora-kora itu perahu

yang begini-gini (perahu goyang), gimana

nembaknya. “Aku sayanng kamu ahhaahhhhhgggg” mana titit ngilu iya kan,,,cewekcewek gal ngerti sih, cewek gak ngerti, gak punya si luu, cowok itu jangankan korakora, naik mobil tiba-tiba nyunsup ada yang “ehhh kenapa tu barusan” gitu, iya bener
gue gak bohong, kayak ada yang gini ni (nempel) nahh,,,yang cowok tu ngerti. Kita
di ajarin gak sih di sekolah itu kenapa? Di ajarin gakm gak kan. Tapi itu lu rasain kan,
ada jin nya bro,, ayaoloh.. jadi bukan kora-kora yah, ayo apa tempat paling romantis,
romantis aja? “*^$>”?:#”,,, lu bisa santé gak sih, kayaknya emosi banget. Gue
nembak dia di tempat paling romantis menurut gue di Dufan yaitu Istana Boneka.
Pertama karna Istana,,, kan dia tuan putrid gue oke tu satu, kedua karena dingin kan
Dufan panas kan, karena Istana dingin, ber-AC, bermusik habis itukan lu kan kek
naik gondola gitu lo, lu tau kan, kan romantic habis itu masuk area-area. Gue udah
niatin mau nembak Gita di area Eropa di depan menara Eiffel,,, sehingga dia bisa
cerita “aku ditembak Pandji di depan menara Eiffel”/”emang lu punya
passport”/”nggak, di Dufam”. Itukan kalau lu ingat yah, si perahu nya itu kan
berbaris-baris gue niatin suapaya gue ama gita di baris paling belakang karena kan
kalau di depan nembak dilihat ama teman-teman kan,,berhasil tu gue udah jalan,,duhh
entar lagi nih, 6 tahun,,”ih manah cakep banget lagi ih” terus gue jalan, gue baru
sadar sambil menunggu menuju ke area Eropa, gue baru sadar,,gue gak tau lu inget
apa nggak, tapi Dufan itu, di Istana Boneka,,,boneka nya gak terawat. Jadi waktu gue
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disitu ada yang kulitnya ngelupas, ada yang rambutnya botak sebelah, ada matanya
keluar-keluar ada cuman gini doing nih (gerakin kepala kayak strok),,,kan gue takut
yah, gue ngerasa ada satu boneka yang (gerak menunjuk),, gue beneran takut dan gue
batalin nembak Gita disitu, gue putuskan gue masih punya banyak waktu, gue tembak
dia di tempat paling romantis kedua di Dufan yaitu? ,,, kok komedi putar sih, anehaneh aja, gimana caranya, komedi putar kan kudanya gak pernah bisa nysusl. Kalau
kita disebelah sini, gue di sini,, ini mau gua suru juga gak nyampe,,gue lagi gini-gini
(naik kuda) “ehh cek-cek cepat gue mau nembak,, eh cepau cit,,cit,,” gak akan terjadi,
gak nyamepe-nyampe gue. Itu tadi mereka udah pada sebut, kayaknya mereka pernah
ditembak disitu,,tempatnya adalah Bianglala, bianglala tau kan, yang roda gede
banget. Gue berencana nembak Gita di titik tertinggi yang bisa gue capai,
kan,,bianglala ka ada grobak eh bukan grobak,,apa namanya gondola, bukan gondola
juga,,, apasih tau kan, kereta, gak kereta dong bro,,kereta kan tut-tut. Tau gak sih yg
gue maksud,, kabin, nah kabin-kabin anggap aja kabin yah, gue berjuang supaya gue
bisa sama Gita doing disitu. Jadi gita masuk,,gue masuk sruttt,,, gue tutup. Naik dong,
nah sambil naik gue pikir “ini dia momen gue” gue akan tembak dia ketika sampai
atas,,gue pikrin kata-kata gue, gue susun dengan baik terus gue mirir “lama juga yah
naik nya” itu naik nya lama banget loh,,lma banget gak nyampe-nyampe, gue mikir
“kalau gue nembak dia di puncak dia terima sih oke yah,,tapi kalau gue udah sampai
san ague nembak terus dia nolak” anyirr itu turunnya lama banget gak sih, lama loh!.
Turun gitu “Kamu mau jadi pacar aku nggak”/”nggak!” ohhh,,, “masih jauh ni, mau
berubah pikiran”/”nggak!” ohhh “rumah aku tu”/”emang iya”,,,”nggak aku salting
aja”... gak jadi nih,, udah nih gue mondar-mandir nyari wahana yang tepat gak nemunemu udah magrib, kita semua musti pulang anak SD, jangan lupa kami anak SD
magrib musti pulang cuci kaki, mandi segala macam, tidur. Ketika udah mau keluar
gue “aduh,, gue musti nembak gita sekarang ini 18 Juni, pasti dia nerima gue, ini hari
keberuntungan ku” satu-satu wahana yang gue lihat dan memungkinkan adalah
Balada Kera,, sebelah kanan menuju keluar, karna gue pikir ini ruangan tertutup terus
kayak ada teater gitu dan untuk yang gak tau Balada Kera itu kayak teater yang
66

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperagakan oleh robot dan bukan robot jaman sekarang yah, robot jaman dulu yang
hidroliknya masih bunyi pesssittttt!,, pufffff!,, gitu. Gue inget banget, gue nembak,
akhirnya gue nembak jadi anak-anak di depan gue sama Gita di belakang, gue
nembak dia,,pertama kali gue nembak cewek dalam seumur gue di depan monyetmonyet robot,, tepatnya bekantan, tau gak yang hidungnya panjang, dia lagi main
banjo gitu sambil nyanyi “Saputangan babuncu ampa”/”kamu mau jadi ku
nggak?”/”saputangan dimakan api”/”kan aku udah punya pacar” Dimakan api!!,,,
habis cinta gue dimakan api, gue udah menanti ini momen selama 6 tahun,, gue
tembak sianying udah punya pacar,, kenapa gak ngomong dari tadi lu, kan gue gak
berharap. Gagal gue, cinta pertama gue.
Waktu SMP gue nembak cewek lima kali, ditolak semua, kalau lu ingat SMP
itu cuman 3 tahun loh, jadi dalam lima tahun gua nembak 3 cewek,, yang paling gue
ingat penolakan ini terhadap seorang perempuan namanya Nawang Wulan masih
ingat gue, namanya Nawang Wulan perempuannya lebih dari gue, rambutnya panjang
item, kulitnya juga rada ten,, itu tuh lagi jaman-jaman nya film aladin, tau
Aladdin........gue menjuluki dia princess Jasmine karna jelas gue adalah Abu.
Monyetnya Aladdin abu-abu, gue bukan Aladdin, emang gua copet. Gue jatuh cinta
sama Nawang Wulan ketika kelas meating lu pasti masih ingat kelas meating kelas
meating dimana setiap kelas pada ngadu basket, bola apapun lah gitu-gitu,, terus
setiap kelas boleh punya jus gitu,, nah gue pengen beli jus alpukat kan,, terus
kelasnya dia bikin bus jus, tapi gak tau kenapa dia sendirian disitu, yang mau beli
banyak jadi rame nih orang-orang rame dia sendirian nih si Nawang itu, gue lagi
berdiri kan “jus alpukat” gue tungguin, gue perhatiin kan,,, Gue naksir sama dia,
dalam kesibukannya dia gue menemukan kecantikan dirinya “aduhh,, aduh,, bentar
yah iya” gue simpati, terus karna gue kasihan,, gue muter bantuin dia, jadi kalau di
sini meja, sini Nawang,, semua disini,,gue muter masuk ke sini,,gak ngomong ama
dia. Gue bantuin “Lu mau apa oke” gue bisa bikin jus,,sakin lamanya ngelihat dia gue
hampir bisa bikin jus,,lama banget gue ngelihatin dia gue sampe ngerti caranya dia
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bikin “eh lu mau apa?”/”orens jus” oke gue kerjain “lu apa?, oke bentar-bentar habis
ini yah” gue kerjain,, terus dia kaget gitu kayak (saling menatap) itu kita seharian
kayak kompak banget, kayak kita satu tim, udah kenal bertahun-tahun, kompak
bangen “sorry, tolong ambilin itu dong”..... gitu semua gila, itu adlah hari yang seru
banget buat gue, karena gue mencintai perempuan ini dan perempuan ini juga nagsih
kayak senyum “ambilin itu, ambilin ituu,,ahh”. Singkat cerita hari selesai, dagangan
dia habis, sore itu habis cuman gue berdua dan brengseknya teman sekelasnya gak
ada yang nongol, gue yg bantuin dia sampai selesai,, terus dia kan duduk gitu kan
(sambil kipas) “aduh,, capek yahh” terus gue di samping dia, dia gak ngelihat gue,
gue pikir “gue akan pergi sekarang tanpa bilang-bilang” siungggg,,, menghilang,,
harapan gue dia lagi gini gini (ngipas) terus “Ehh,, mana pria tampan tadi?”.,,,,
harapan gue gitu, yah boleh dong! “hah, mana pria misterius tadi yang baik hati
membantu ku ah, baik sekali dia”. Gue berharap gue misterius dalam benaknya jadi
semalaman kepikiran gue mulu, besoknya kita ketemu di lorong sekolah, lorong
SMP. Gue lagi jalan terus dia ngelihat gue dari situ ,, gue nyamperin dia dengan jalan
paling ganteng yang bisa gue lakukan (gaya jalan) menurut gue kyk gitu tu,, papas an
depan-depanan “Pandji, terima kasih yah udah bantuin aku, kamu kan seharunya gak
bantuin aku, kita kan gak sekelas” terus gue “tidak perlu berterima kasih, aku
membantu mu bukan karena kita sekelas, aku melihat keliahatannya kamu butuh
bantuan” dalam benak gue suara gue tu gue bikin berat supaya laki banget,,walaupun
gue yakin itu SMP jadi suara gue masih centring. Tapi dibenak gue tu kayak laki
banget gitu terus nawang bilang gini “ehmm,, aku mau ngasih sesuatu” tangannya
masuk kantong gue pikir dapet nih nomor telpon,, nomor telpon rumah yah, buak
handphone belum ada,,,terus tiba-tiba dia ngeluarin “ini Rp 5.000 buat kamu”,, gue
tersinggung dong, gue bilang “5.000, gua banttin lo karna gue cinta sama lu, gue tu
tulus karena gue sayang, gue ngelihat lu repot, gue pengen nolong lu bukan karna gue
berharap sesuatu tapi karena gue butuh duit gua ambil 5.000 terus gue cabut” singkat
cerita gue gagal jadian sama Nawang Wulan, di benak gue dia Jasmin, di benak dia
gue kariawan.
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Gua pacaran pertama kali SMA, gue sekolah di Kolese Gonzaga,,pacar gue
namanya Nia beda agama sama gue jadi gue muslim dia Kristen gue ampe
sekarang,,ini beneran gue gak tau yah,,gue tu lupa mulu yang bentar Pantekosta atau
Pentakosta?,,, gue takut salah. .tidak ada yang oke tdk apa-apa,,, begitulah agamanya.
Pacar pertama gue tu, terus cuman berlangsung selama lima bulan, tiga hari. Gue tau
karna gue di kamar gue ,, gue coret satu-satu gue berharap kita akan pacaran sampai
menikah lalu mas kawin gue adalah pintu ini yang menandakan cinta gue,,lihat nih
hari perhari gue hitung cinta gue kepada mu. Lima bulan tiga hari selesai,,alasannya
karna beda agama, gue pikir “bukannya dari awal lu tau yah, gue islam, kok baru
sadar sekarang sih,,apa yang salah otak lu baru kecedot apa gimana sih?”. Karena gue
gak bohong karena semasa kami pacaran dia kerjanya ngingetin gue sholad mulu,,iya
bener “Itu jumatan tu jangan lupa, sholad” sholad gue, kalau lagi telfon-telfonan
“udah sholat ashar belum” gitu “udah sholad magrib blm?” gitu kerjanya nanya
sholad mulu. Awal nya gue pikir, kayaknya dia peduli sama ibadah gue,,, lama-lama
gue pikir jangan-jangan dia nungguin kapan mulai jarang sholad trus mau ajak masuk
agama dia kali yah “oh udah mulai jarang, oh udah mulai jarang,,yaudah lu sini
ajalah” gitu,,mugkin yah gue juga gak tau. Terus si Nia itu gak lama kemudian
pacaran sama cowok nama nya Bayu,, Islam juga! Berarti kan bukan karna beda
agama yah, emang karna gue jelek aja.
Masuk Gonzaga itu,,menarik sekali buat gue, terutama cerita pertama kali
masuk nya. Jadi gue tu masuk Gonzaga bukan pilihan gue, gue bahkan gak tau adalah
sekolah nama nya Kolese Gonzaga, gue SMP 29, tau gak tu? Jalan meinstik dekat
pasar,,brong bangetlah pokoknya. Nah, gue SMP 29, gue pengen masuk SMA 82, 6,
70 dijaman gue masih pake rayon tuh. Gue pilih SMA-SMA tersebut berdasarkan
prestasi basket nya,,terus gue pengen masuk sekolah itu,,tidak keterima semuanya,
jelas sekali memang saya bodoh. Gue ngincer 82 gak masuk, 6 gak masuk, 70 gak
masuk, hampir gak sekolah gue ikutin ujian sekolah swasta,,ujian masuk sekolah
swasta gue ikutin semua nya gak keterima juga, gue mau nangis nih “ehhh gimana
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nih,,aku gak sekolah”, bokap gue ngomong “ayah punya temen, anak nya masuk
sekolah namanya Gonzaga, masih ada tu ujian nya” emang kolese Gonzaga waktu itu
ujiannya paling terakhir tuh “ikutan giih?” yaudah daripada gak sekolah iya kan, gue
ikut ujian nih, ikut ujian,,keluar hasilnya. Nah,, hasilnya ini habis ujian di Gonzaga
ada daftar yang diterima sama ada kelompok jadangan pertama, kedua dan ketiga
nama gue disini (kelompok jadangan ketiga). Dengerin, berpatiin baik-baik kata-kata
gue “Kelompok jadangan!” jadi satu kelompok itu banyak, kalau misalnya yang
keterima ada yang gak ngambil karena misalnya mau masuk negri aja, dia tinggal tu
satu anak,,nah satu anak dari cadangan pertama masuk kesitu,,gue disini (cadangan
ketiga). Harusnya yah, harusnya nih namanya tu daftar yang keterima, kelompok
cadangan pertama, kelompok cadangan kedua, anak-anak goblok ngapain ikut ujian
disini. Gitu,, harusnya gittu, harusnya tapi mereka mau coba sopan keliatannya. Nah,,
gue gak keterima, mau nangis gue, alahrum bokap gue sering bercamdaiin gue “Dulu
kamu hampir nangis tuh” gue bilang ama bokap gue “Ya Allah, ayah ini gimana ni
aku gak sekolah”,,terus bokap gue, ini sama sekali bukan bohong, keluatga kami saat
itu lagi gak punya uang sebenarnya, lagi bermasalah, nyokap juga lagi berjuang,
bokap gue juga gak punya duit. Jadi gak mungkin keluarga gue nyogok Gonzaga,
yang bokap gue lakukan adalah setiap hari datang ke Gonz ngelobi pihak sekolah
supaya nerima gue. Senin datang ke sekolah ngobrol sama kepala sekolah, selasa,
rabu, kamis, jumat, setiap hari ke sekolah di hari jumat malam bokap gue bilang
“Besok kayaknya ada keputusan ikut ayah ke Gonzaga yuk” ikut nih gue, kami
ketemu sama romo Rudi wakil kepala sekolah,,untuk yang gak tau, agama katolik
romo tu pastor tapi kayak kapten nya gitu deh pokok nya, jabatannya tinggi, gue gak
tau. Pokoknya romo-romo rudi pastor pokoknya yah yah gitu. Gue duduk ni, ini gue,
ini bokap, disini romo rudi,,terus romo rudi ngomong “Pandji kamu bener mau
sekolah di Kolese Gonzaga”/”Iya bener romo”,,,”kamu tau ni sekolah katolik”/”tau
romo”,,,”kamu boleh masuk Kolese Gonzaga tapi kamu harus masuk seminari” terus
gue nanya kan, kan gue muslim “maaf romo rudi, seminari itu apa yah?” terus dia
jawab “sekolah pastur”,,, sekolah pastu? “Iya kalau kamu mau masuk Gonzaga,
70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masuk sekolah pastur di belakang ada asrama, kamu nginep disitu, pagi kamu belajar
soal gama katolik habis itu kamu sekolah, habis itu masuk lagi belajar menjadi
seorang pastur”/”sorry nih romo, memang muslim boleh masuk seminari” terus dia
bilang “yah,, enggak kamu harus masuk katolik”.... Gue pikir, nih gue mikir “kalau
gue mau berpendidikan, gua harus menanggalkan keimanan gue. Tapi kalau gue gak
menanggalkan keimanan gue, gue gak berpendidikan” gue mikir lama tuh, mana yang
musti gue pilih, keimanan atau pendidikan, berat dong gue mikir lama-lama, lama,
lama, mikir, mikir, habis itu gue mikir “ah gue gak pernah sholad” ehh.... sebelum
gue ngomong romo Rudi bilang “Saya bercanda ah, mana mungkin kamu saya suru
masuk katolik.selamat yah kamu masuk Gonzaga, jangan sia-siain perjuangan bapa
kamu yang presisten” sejak itu bokap gue, gue benak gue apapun pahlawan buat gue,
dan disitu gue pertama kali dengar kata presisten, disittu pertama kali.
Nah… Gonzaga tu sekolah yang menarik, gua tu minoritas disitu karena gua
muslim dan kebanyakan katolik..tapi walaupun begitu keadaan berjalan biasa-biasa
aja.. gua bulan puasa, nongkrongnya di kantin gak masalah..yang lain pada makan
gua gak, gak masalah.. bahkan ada satu kejadian yah,,. Gua lagi main bola ni, sampai
magrib,,gua salah satu muslim ni, yang main bola. Pas Adzan teman gua “Eh stopstop! Adzan-adzan Pandji buka dulu” gua satu-satunya muslim disitu, semua
katolik… Adzan gua semua disuru berhenti biar pandji bisa buka puasa dulu,,cuman
gua ditungguin. Jadi teman gua bilang “ Ehhh,,, stop-stop, Adzan biar si pandji buka
dulu” terus gua bilang “Gua udah batal dari siang,,,yo kita main bola” udah batal gua
dari tadi ayo!, ayo!.
Gue di Gonzaga yah dapat prinsip hidup, ada sebuah kejadian ngebekas banget di gue
..selamanya terpatri di kepala. Jadi di Gonzaga waktu itu ada pertukaran pelajar, ada
anak dari jepag nama nya Yozuke pertukaran pelajar ke sekolah gue dan Yozuke ini
asli dari jepang benar-benar to-tok jepang langsung bukan lahir disini. Asli berangkat
dari jepang dari temen-temen nya nobita Jepang dari teman-temannya Nobita, Jayen
gituu,, Miyabi dan kawan-kawan.. dia dari situ dia berangkat nih. Diaberangkat ni,
71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dia di Gonzaga masih belajar bahasa Indoenesia, masih tergagap-gagap mungkin
ngerti ada yang gak ngerti juga kata-katanya. Suatu hari Yozuke, diseberangnya Gonz
itu ada warung, Yozuke lagi beli minum, beli teh botol. Dari arah sekolah, kan
warungnya di seberang ,, dari arah sekolah keliatan Yozuke disamperin premanpreman mabok premannya ini (muka) merah semuanya mabok malak Yozuke ini
preman ini sangat mabok yah ,, yah karna yang dipalak orang jepang kan terus
preman ini ngomong “Eh,, minta duit” terus Yozuke kan gak ngerti yah “ku kuro no
sinomao ta” gitu kali yah,, kali,, terus preman nya “ ehhh mana! Minta duit”/”ku kuro
ra samaota”

gitu kan. Terus dari arah sekolah kita ngelihat “Ehh,, itu Yozuke

dipalak”,,, itu satu Gonz,, gila! keluarnangkep preman itu sampe digebukin..dipejaten
bar! bar! bar!... dipukulin, diludahin, dimaki-maki semua kata-kata paling kasar yang
bisa lo dengar ada dikejadian itu,,, bahkan,, preman itu pakai anting yang bulat gini
(anting benar),, lo tau gak. Ada satu senior masukin jarinya ke anting, terus diseret,
sini loh,, das! Sini loh,, das!. sampai putus, itu orang darah, ludah semuanya,, kencing
ada disini semua. Terus gua bilang “Ehhh,, ngapain?”/”Nggak papa biarin aja orang
dia salah” ,, “Salah itu tidak berhak, memberikan kita hak untuk melakukan apapun,
hanya karena dia salah bukan berarti kita bisa sebebasnya melakukan apa yang kita
mau” .. masalahnya, yang lain nggak peduli,, udah asik mukul-mukul ,, Yozuke
dipanggil “Yozuke sini-sini, ini orang jahat” Yozuke “Jahate” ,, “Jahat Yozuke, pukul
aja, pukul” Yozuke kan orang Jepang, sebelum pukul minta ijin dulu asli dia
ngomong gini “Boreka”/”yah boleh” terus di pukul tus!! gitu ,, di tanya dulu
“borekah” borekah katanya “borekah”/“boleh di pukul”. Nah,, ini kenapa Hanya
karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah ,,
dengerin, besok nya dia datang lagi sama teman-temannya, karena yg kayak beginibegini itu melahirkan dendam, bener deh dia datang dengan teman-temannya banyak
belasan ada yang bawa linggis, ada yang bawa utk pecahin es batu tau gak lu, ada
yang bawa apa namanya eh parang, satu roang bawa kayu reng panjang banget gue
gak tau ,, semoga dia gak berangkat sendirian dari rumah yah, karena tampak tolol
kan dia bawa kayu (angkat kayu) “awas yah tu anak!” ,, nyebrang jalan susah. Datang
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nih ke depan Gonz termasuk si preman yang kemarin bocel-bocel (mukanya) sambil
bawa gesper ,, terus kan kita ngelihat “wah,, gila diserang preman” di sekolah lain
diserang sekolah lain, ini kami di serang preman aneh banget dah. Nah,, terus ketika
kami sadar di depan ada preman, gue gak tau siapa tapi ada yang teriak “Panggilin
anak-anak THS, mereka lagi latihan di dalam”. Nah,, untuk yang gak tau THS itu
kayak Merpati Putih tapi katolik bajunya atas nya biru, bawah nya hitam ,, kayak
merpati putih gitu bela diri dan mereka emang lagi latihan di dalam terus di panggilin
“Panggilin dong anak THS” keluar dong mereka nih banyak, terus waktu mereka
keluar gue bingung ,, mereka keluarsambil bawa genteng banyak banget, terus ada
yang bawa lu tau besi untuk pompa air tapi besi nya doang datang beberapa “Pada
ngapain ini?” terus anak-anak THS nih berdiri di ujung sekolah, ini kan jalan ,,
disebelah sana itu preman. Ada satu orang THS megang besi nih “huff wata!!!”
dipatahin men di depan preman itu, yang satu genteng “Cak!!!”, yang satu “pak!!”,
“sak!!” ,, Itu preman nya (muka panik) pulang gak bohong gue, gila!. Ada preman
datang eksebisi anak THS “Sakk!!”, “Pak!!”, “Cak!!” ,, yang bawa kayu reng “Ini
ngapain gue bawa dari tadi”. Tapi kan dendam gak akan habisnya kan, untung hari ini
kami bawa THS ,, besok mereka datang bawa Merpati Putih gak kelar-kelarnya
“Suhh!!” waduh gak kelar-kelar nih. Hanya karna kita benar, bukan berart kita berhak
ngomong, melakukanapapun kepada yang salah, karena itu melahirkan dendam. Kita
mau nyelesaiin masalah malah nambah kan.
Nah,, kelar dari Gonzaga gue pindah ke Bandung, keterima kuliah di ITB
fakultas seni rupa dan desain ,, dan bandung adalah kota yang bertanggung mengubah
hidup gue selamanya. Gue gak ,, ngomong-ngomong gue masuk ITB tahun 97, 98
reformasi disitulah gue pertama kali terlibat aktivisme ngerti bahwa yang lebih
terdidik punya tnggung jawab untuk membantu yang tidak ,, disitu gue belajar soal
politik gue ikut terlibat disitu, ikut demo tapi karena gue mahasiswa baru ,, ehhh gue
gak ikut ORASI gue jadi pagar betis ,, iya untuk yang lupa yah, reformasi itu waktu
itu demo udah ada dari sebelum nya jadi sebenarnya kan gini. Mahasiswa lama-lama
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mulai ngerasa “ini Suharto lama bener yah, kayaknya gak wajar deh, selama ini yuk
kita turunin yuk” mulai demo, demo nih dimana-mana termasuk ITB, setiap demo
dijagain polisi, polisi pengennya “Demo di kampus aja gak usah keluar-keluar, ribet
gue ngurusnya susah nanti ntar ada konflik segala macam, di kampus saja” anak-anak
kampus gak mau pengennya turun ke jalan, mereka janjian pengen ketuman di
gedung sate sama kampus-kampus lain. Nah,, sekali waktu mereka ngotot mau
dobrak polisi, gue lagi baris nih “Anak baru, baris semuanya” baris kan, gandengan
tanga nih ama mahasiswa-mahasiswa baru lain iya kan, yang lain ini anak-anak senior
(dibelakang) kan, di depan polisi dah pada baris banyak banget kan terus gue pikir
“semoga kita tdk maju” di belakang “Maju!” mati lahh gue, maju nih grek, grek grek,
polisi kan diem yah, polisi diem bawa tameng sama bamboo pukulan bamboo gitu eh
rotan, terus udah gitu gue mikir nih ah nanti di depan polisi diem nih, sampai depan
polisi “tak!” diem ,, huff selesai nih. Tiba-tiba di belakang “maju!” anjin* ,, itu
didorong langsung terjadi konflik jadi dorong-dorongan, gue denger, karna gue di
depan kan gue denger suara pentungan itu, suara rotan itu nyentuh tulang orang
“keletak!, keletak!” jadi pada ngejerit itu ,, gue masih anak baru, gue datang ada di
tengah-tengah itu wahh, kena pukulan darah-darah segala macam gue “aduh, anjin*
mati nih gue, anjin* gue kan di sini untuk berilmu, bukan untuk jadi mayat”. Terus,,
nih gue gak bohong gue jadi alu ceritanya tapi gue gak pernah kasih tau sama orang
dan ini nempel di kepala gue, musti keluar. Jadi waktu itu gue udah mikir gue mati, lu
gak ngerasain orang ngejerit semuanya, teriakan, ada maki-maki dari polisi “bangsat,
mahasiswa anjin*” itu gue denger “klotak-klotok!” gue pikir gue mau mati, terus gue
pikir sebelum gue mati, gue harus mati epic di benak gue, gue pengen meninggalkan
pesan, gue tau di pinggir ada fotografer ada wartawan mereka lagi moto-moto sambil
berdiri di atas apa namanya tembok kampus gitu pada moto-moto gue pikir “gue
ingin meninggalkan kesan, boleh deh gue mati tapi gue mati dikenang ama
Indonesia” terus ,, disaat gue hampir mati, gue pikir gue mati, gue naikan dua jari ke
udara, sambil teriak “Indoonesiaaa!” dan gue berharap fotografer “Ih,, apaan tu set!”
difoto ,, jadi di antara lautan kerusuhan ada satu orang lagi begini (naiakn jari ke
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udara), jadi di foto tercatat dalam sejarah kita, gue pikir terus gue teriak kan
“Indoonesiaaaa!!” .. kok gue gak kenapa-napa, gue baru sadar, pentungan itu kan
panjang yah jadi kalau gue berdiri depan polisi yang kena di belakang iya kan, polisi
gak “Eh belum kena yang ini, cektak!” gak gitu (ketok!) gak gitu, jatohya ke
belakang jadi semuanya yang kena di sini ,, ini kita gak kenapa-napa cuman goyanggoyang aja, lama gue,,,,, “masih lama gak yah?”/”tau, man ague udah kuliah lagi”
hidup gue.
Di Bandung jug ague pertama kali tau kompas disitu, gue pergi ke sebuah
pasar namanya kota kembang, orang bandung tepuk tangan orang bandung ,,,, banyak
yah pasti tau di Bandung ada kota kembang, gue gak tau sekarang masih ada apa gak
tapi pada jamannya itu jualan kaset bajakan kayak isinya bajakan aja, terus
bajakannya di pajang aja gitu, terus dulu beli 10 gratis 1 ,, iya bener gue dapat 10 gue
lagi nyari satunya trus gue mau beli bokep kan ,,, iya kan mahasiswa dong!, jujur saja
dulu beli bokep, sekarang ngapain beli bokep, streaming aja. Gue lagi nyari bokep
Silvia Sein, lagi nyari ttiba-tiba perasaan gue gak enak gue nengok ada ibu-ibu
ngelihatin gue kayak ,, “ada korek gak bu, saya mau bakar nih” terus gue pindah
tangan gue ini emang kayaknya kehendak Tuhan yah, bukan bokep nya yah yang satu
lagi yang mau terjadi ,, gue pindahin tangan gue, tangan gue jatoh di sebuah DVD
bajakan tulisannya Robin Williams Live on Broadway, gue tau Robin Williams dari
film kayak Patch Adam, Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire .. gue gak pernah
tau stand up comedy sebelumnya, cuman tulisan posternya itu kayak Hillery Funny
cuman dia aja keringatan basah, terus gue penasaran kan hal gratisan yah gue bawa
pulang aja ,, pas gue tonton itu gue tau stand up untuk pertama kali pecah kayak
kepala gue “Ahhh ini,, harusnya gue jadi kayak beginian, tapi gue gak tau jalannya ke
sana” karena gak ada yang stand up belum ada itu akhirnya gue meiniti pertama kali
perjalaan menuju dunia hiburan dengan siaran radio ,, di Bandung gue siaran di
sebuah radio namanya Hard Rock FM Bandung.. Ada ni kayaknya pendengar gue,
karena setahu gue udah pada punah loh pendengar gue tu, dan gue juga sebenarnya
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siaran radio karna gue butuh duit ,, kuliah gue kan desain produk tugas akhirnya
harus bikin produk, nah tugas akhir gue waktu itu adalah robot pemadam kebakaran
kan goblok yah mesti bikin robot gak punya duit dong, jadi gue pikir gue kerja ,, nah
waktu itu gue ngelihat ada lowongan pekerjaan untuk menjadi penyiar di Radio Hard
FM Bandung baru buka, gue daftar disitu, sialnya gue baru tau, gue pikir siaran radio
itu gajinya gede sumpah,, karena penyiar tadio ittu gayanya keren-keren duitnya
banyak nih, waktu gue ngelamar Radio Hard FM dan diterima, gaji gue 5.000/jam
dan bulan pertama gue siaran cuman 4 jam dua hari, dua jam, dua jam. Jam 12 malam
sampai jam 2 yang dengerin cuman pocong sama bencong, jadi gaji pertama gue
seumur hidup adalah Rp 20.000 ,, dulu gue pernah ngomomg sama orang tua “bu
kalau aku udah kerja, gaji pertama ku semuanya untuk Ibu, nggak-nggak ibu udah
ngeluarin terlalu banyak uang untuk aku, gaji pertama ku ambil aja bu” waktu gue
lihat selembar 20.000 gue bilang “Anying ini kalau gue kirim nyokap gue serangan
jantung ni” gaji pertama gue 20.000 gua habisin makan bakso malang berdua pacar
ama teh botol habis, tapi siaran itu yang gue akhirya bisa menjadi seorang pembicara
ulung seperti sekarang, karena gue rada gagap, iya bener. Dulu gue tu bukan gagap
sih, tapi kalau ngomong suka buru-buru jadi kalau buru-buru “aemmmmememem”
gitu. Siaran radio membuat gue, menata cara bicara gue dan dulu yang ngelatih kami
galaknya setengah mati, galak banget! Gue inget pertama kali gue siaran jam 12 itu,
ini pertama kali gue ke ruang produksi dulu latihan “87.7 FM Bandung bersama
Pandji sampai jam 2 pagi nanti” jam 2 pagi latihan nih, pas giliran waktunya untuk
siaran jingle keluar “Heitereterstefvgsettdv” panik gue, tiba-tiba telpon masuk, gue
pikir “gokil ada yang reques nih” pas gue angkat bos gue namanya Vikoster dia
bilang gini “Nama lu siapa?”/”Pandji” ,, “Pandji siapa?”/”Pandji Pragiwaksono” ,,
“kalau gitu kenapa tadi ngomongnya Pandji Pegeprekgeprek, ngomong lagi lu
bangsat!”/”oh iya iya” galak banget, gue pernah di tampar sama Vikoster tu “Siaran
yang bener”/”Iya-iya”. Tapi cara mendidik mereka adalah yang melahirkan manusia
seperti gue, yah lumayanlah ,, lu musti tau gue siaran di era siaran radio masih pake
kaset dan CD okee, jaman sekarang tinggal klik, klik, klik udah gak musti ngatur76
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ngatur apa namanya mixer segala macam bahkan lu bisa klik, klik, klik nyambung
semuanya dimix dengan baik pentiarnya main ping-pong dalam ruang siaran bisa
kalau dia mau, bisa main futsal boleh. Gue gak bisa, gue musti ngomong ngatur
slidenya, musti ngatur slide kaset dua biji, CD dua biji, turunin segala macam ribet!!,
dan gue masih pake kaset, itu kaset satu slide satu lagu kalau selesai main musti di
rewind habis di rewinddiinjek pitanya musti di gini in (patahin) “sett!” supaya
penyiar selanjtnya ketika play lagu langsung lagu gak ada suara “sssssssstsssssst”
gitu, yanag kalau gak kita lakuin dimarahiin ama penyiar setelah kita, misalnya da
bunyi “ssst!” gitu ada oarng “Adohh,, siapa si tadi siapa siaran sebelum gue anjin*”
gitu biasanya kita gak pengen gitu terjadi terus selalu diginiin (puter) lalu bayangin
musti giniin, musti keluarin susah tau tangan gue ribet tapi sambil ngomong
konsentrasi “iya ehe, iye ehe hehe iye yeahhh!” jadi martabak. Itu barusan job
favorite gue, yang gue paling suka adalah reaksi dari anak-anak stand up “Anjing!”
kok gitu ,, harus gitu harus gitu The Beatles aja ada obladi-oblada ya yaudalah, gue
seneng pan slide itu. Tapi itulah yang membuat gue jadi seoarang entertainer,
sekarang gue adalah orang yang berkarya stand up comedyan, gue juga rapper ,, sorry
ehmm cepet aja nih yang tau gue ngeRap tepuk tangan dong ,,,,,, kalau begitu kenapa
album gue gak laku, kan lu semua tepuk tangan, tau dong gue habis ngeliris single
baru makan-makan, nggak berhenti, album gak ada yang beli,, hmmm gue juga nulis
buku, ada yang punya buku gue tepuk tangan ,,,, dikit teranyata tau gak, kan gue nulis
buku jadi salah satu alas an kenapa buku gue gak laku, ini bukan alasan, ini masukan
dari toko-toko buku. Jadi toko buku bilang saat gue ngeluariin buku nasionalisme,
toko buku ini bingung buku nasionalisme ini masuk gendre mana? Di taro di rak buku
politik bukan, rak buku sejarah bukan, rak buku biografi bukan ,, akhirnya taro di rak
buku diskon. Daripada gak keluar iyakan, kan musti keluar ya ,, gue bahkan pernah
nih ke book fair di Istora, lu tau book fair basar buku murah lah, gue musti jadi
pembicara disitu untuk promoin buku gua, gua datang ke situ, gue ngelihat buku gue
ni, didiskon harganya tinggal 7.000 buku gue, ilmu didiskon tinggal 7.000 itu sih
bukan banting harga itu banting, dicekek, disuru “laku-laku gak lo anjin*” 7.000, tau
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gak udah gitu yah, gue promo, itu gue datang udah jam setengah sebelas jam dua
belas sampai jam dua gue promo, setelah itu gue sama anak-anak sama istri ama
Gamila belanja-belanja buku terus keluar sore jam setengah lima lewat rak itu tadi,
masih ada tu buku, 7.000 seharian gak ada yg ngangkut apa disangkah lap basah
jangan-jangan ini kenapa ada lap basa dsini. Tapi kalau orang ada yang nanya sama
gue “lu tu sebenarnya apa sih?” jawabannya “Stand Up Comedyan” iya, yang ada
duitnya aja. Dan karna apapun yang terjadi sama gue, gue akan selalu bisa kembali ke
komunitas standupcomedy, komunitas standup Indo tu gede banget gimana yah,
orang melihat kita kayak rapper ngelihat Iwa-ke kyk gitu kurang lebih iya, iya, tapi di
stand itu. Gue tu kalau datang ke acara stand up ketemu anak-anak komunitas mereka
tu ngelihat gue kayak ,, lu tau film Down of the Planet of the Apes,, lu tau Sizer gak?
,,,, lu tau gak Sizer kalau lagi jalan ngelewatin kera-kera lain, nah kayak gitu ,, gue
datang ke Openmic anak-anak tu (berlutut dan menyembah) semuanya, jadi gue
datang “ehe ee, ehe e,, ehe, e” kalau ada satu (kayak gila). Apapun yang terjadi sama
gue, gue akan selalu bisa pulang ke komunitas stand up, film gue gak laku, gak ada
yang mau ngambil gue di TV, gue dibenci karna pilkada. Gue bisa balik ke situ dan
akan diterima juga, gak apa-apa, gue akan selalu bisa pulang ke situ, sebel juga
mereka, tapi mereka tetep (memuji). Karna kayaknya yah, yah gak mungkin dong
bikin semua orang suka sama gue, tapi mau bagaimana pun anak-anak komunitas
stand up itu tetap hormat sama gue, karna mereka tau, yang gue capai itu susah, untuk
nyampai ke sini itu susah ,, maksudnya bukan karna gue jago tapi karna stand gitu
susah, gue gak tau lu ngehh yah, ,standup itu susah loh. Kalau lu berttiga ngelawak
gak lucu yang dua kan bisa pura-pura ketawa kan, satu orang nih “eiueieueieu” gak
lucu niih yang dua “ hahaha kocak habis tu”/”auto ngakak” iya kan ,, kalau sendirian
gak lucu kelar!, kelar itu, dan susahnya stand up pada level apaun di karir mu. Lu
akan selalu ketemu peluang-peluang yang akan membuat mu anyep, aka nada aja, gue
pernah abil job stand up mahal!, bayarannya mahal! Dibayar selama 30 menit, selama
30 menit tidak ada yang ketawa hanya satu ibu-ibu simpati (senyum kasihan) yang
lain gak nyimak cuman dia doang aja kayak kasihan tapi nggak nemu lucunya dimana
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jadi dia cuman (senyum) kayak lagi diceritain, itu gue sakin gak lucunya 20 menit
masuk, 20 menit standup, gue lagi stand up ni lagi ngomong gue ngelihat dari pojok
gue ada orang masuk yang punya acara bukan Mc nya buka IO nya, yang punya acara
masuk ngambil mikrofon gue terus dia ngomong “Makan siang sudah tersedia” gue!!
Malu dong, tapi gue harus nguasaain keadaan jadi gue bercandaain “hehe bisa aja si
bapak, masa anda pergi ninggalin saya, kosong dong” terus menonton “ahahhahaha”
terus pergi. Gue stand up di borum kosong gak ada siapa-saiapa gue terusin sampai
habis anyep-anyep, habis itu gue makan di sebelah transmanan, gue lagi ambil
makanan terus ada orang “Bang pandji yah”/”iyah” ,, “itu tadi ceritanya
ngelawak”/”Rencananya ih gitu” ,, “oh tapi kok gak lucu yah” ,, sakit hati loh, gue
bahkan kemarin baru aja kejadian gue satnd up untuk sebuah acara Bank, gue gak
mau sebut Bank yah depannya B belakangnya A ,, iyakan bisa banyak dong bisa
BOA, bisa BRA ,, ahh anda jangan zeuson nah,, gue stand up ni, di acara Bank
tersebut acaranya itu adalah penandatanganan kerja sama antara sebuah perusahaan
asuransi dan Bank tersebut untuk setiap polisasuransi yang di jual sama perusahaan
ini, mereka nyumbangin ke yayasan kanker gue terus “Mas Pandji tolong dong ni
yayasan kita stand up dong buat nutup” yaudah gue ambil saja kerjanya, tanpa gue
ketahui sebelum gua stand up ,, jadi habis penandatanganan kerja sama, sebelum gue
stand up ada adik-adik pasien kanker yang udah terminal nyanyi lagu Jangan
Menyerah ,, kalau gue tau nih, ada pasien kanker yang nyanyi sebelum gue ,, gak gue
ambil itu job, karna orang pasti nangis dan ketika beneran nyanyi ini mereka nyanyi
“Syukuri apa yang ada” rata, kembung matanya semuanya ,, gue di belakang “gak
ada yang ketawa nih stand up gue nih, kelar nih hidup gue” ,, gue stand up beneran
gak ada yang ketawa, boro-boro ketawa, gue lagi stand up gue denger suara “ughhhh”
(narik ingus) gitu ,, dan mata orang yang ngelihatin gue itu kesel gitu kayak “si anjing
kurang ajar banget sih, gak tau apa tadi ada anak mau mati, ketawa-ketawa lagi gak
punya hati lu” gitu matanya ngelihatin gue anjir.
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Susah stand up, tapi stand yang membuka peluang untuk melakukan hal-hal lain,
main film misalnya kebetulan gue, banyak yang diminta untuk main film ,, tahun lalu
gue main film lebih banyak dari Reza Rahadian siapa itu Reza Rahadian, gue aja
murah. Produser-produser gak percaya “segini doang si Pandji, ambil dia” dan tau
gak karir ekting gue hampir,,,mati. Awalnya bagus habis itu kayak mau kelar gitu,
gue tu pertama kali main film itu jadi bintang utama loh, pertama kali gue main film
langsung pemeran utama sebuah film yang judulnya Make Money ada yang nonton
gak? ,,, iya hilang dalam empat hari jadi yang nonton cuman 5000 orang film nya
Make Money tapi gak Makeing Money. Jadi film Make Money hilang dalam kamis,
jumat, sabtu, minggu ,,, senin sudah gak ada, nyokap gue aja gak sempat nonton.
Film itu kalah bersaing dengan ada film satu film Indonesia

lain yang tayang

barengan itu adalah Hantu Taman Lawang yang main Olga jadi hantu, sekarang hantu
beneran hahaha, mau ketawa tapi (ketawa gak tega) kayaknya yang itu kelewatan
deh, gue bisa merasakan tegangnya lu pada, saya bukan orang jahat. Nih,, pertma kali
main film pemeran utama habis itu gue main film Comic 8 pemeran pendukung jadi
penjahat Dokter Pandji, habis itu gue main film nya Radit - Merah Jambu, satu
adegan doang gue bahkan masih ingat dialog gue “Gak tau, murid kayaknya” udah.
Film pertama, pemeran utama habis iyu pemeran pendukung habis itu satu adegan
doang habis itu gue main film Di balik 98 jadi Susilo Bambang Yudoyono ,, ada yang
nonton gak, cepett bnget gue, cepet banget kalau mata lu elang, lu nangkep, masih
ingat gak. Film Di balik 98 yang main Boy Williams, Doni Alamsya, Celsi tentang
kerusuhan 98. Gue jadi SBY yang nawarin sutradara Lukman Sardi “Nji gue pengen
lu jadi SBY karena lu keliatan cocok, SBY waktu umur muda kurang lebihnya kayak
lu” terus gue bilang “Tapi kalau gue yang meranin orang pada ketawa di bioskop”
terus Lukman bilang “nggak kalau aktting lu bagus, gue terima tantangan itu ,, pas
adegan gue keluar konon kabarnya di seluru Indoensia ketawa semua orang lihat
muka gue jadi SBY, dan yang lu musti tau gue cuman satu adegan gak ada dialog ini
adegan gue, dengerin baik-baik (Nengok kiri dan kanan) udah segitu doang, mesti
banget pake gue yah kayaknya emang Lukam sengaja nato komdi deh, coba lu
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bayangin ,, pemeran utama, pemeran pendukung, satu adegan doang, gak ada
dialognya ,, habis itu gue main film Cahaya dari Timur ingat tentang sepak bola
konflik di Ambon, jadi komentator gak ada guenya suaranya doang waktu gue
syuting ada kamera di depan, di taro sama Angga ada kamera, gue langsung “Yoks,,
masuk-masuk” masuk nih, pas gue tonton “mana guenya?” ternayata cuman suara
doang “ yahh permisraa yaa” gitu doang. Tapi kemudia acting gue karir gue naik lagi
karena gue kembali main film Comic 8 yaitu Comic 8 Kasino King semua msih ingat
film nya yang nnton tepuk tangan ,,, itu film banyak yang nonton, wakaupun film itu
merusak rumah tangga gue, jadi reaksi kalian ternyata banyak yang lupa yah, tapi di
film itu gue ciuman sama Sophia Latjuba nggak usah wa, we, wa, we, pernikahan gue
rusak, yah lu aja cba nikah sama orang cowok, cowoknya ciuman sama Sophia
Latjuba terus lo bilang lu pikir aja perasaan lu. Jadi gini untuk yang lupa, gue
karakternya dokter Pandji, Sovia Lajuba jadi bos namanya The Queen, terus udah
gitu dia itu bos gue, si Sophia Latjuba ini terus di film itu Sophiia terobsesi sama gue
sama karakter gue, guenya gak tau kenapa sampai akhirnya ada adegan ciuman nih ,,
belakangan ketahuan di film ternyata si karakter Sovia Lajuba ini dulunya laki yang
di perankan sama Bagus Netra, nah,, karakter Pandji ketika ngeh bahwa Sovia Lajuba
dulu Bagus Netra, karakter Pandji ini flashback ngebayakin dia ciuman ama Bagus
Netra ,, jadi di film itu gue sebenarnya bukan cuman ciuman sama Sovia Lajuba gue
ciuman sama Bagus Netra. Nah,, banyak orang nanya sama gue “Nji apa rasanya
ciuman sama Sovia Lajuba” gue langsung jawab “terus terang yang gue ingat sih
Bagus Netra” itu trauma, lu gak tau yah digrowok ama kumis gitu ngek, kumisnya
tebel dan dia telajang dada di kolampak sambil (goyang) dan gue harus ngebayangin
kalau itu Sovia Lajuba jadi gue ciuman ama dia di “hembrummmm” makanya gue
ngerti lu cewek-cewek lu kesel yah laki lu punya kumis tebel yah, aneh banget deng
kayak di garuk, mana sih ,, dan lu tau gak yang paling bikin gue kesel gue tu penegn
Icebreking kan gue belum pernah ciuman ama cowok nih, jadi gue pengen Icebreking
dulu, pengen ngobrol-ngobrol biar enak biar santai, dia datengnya mepet jadi redekan
redegan terus dia datang “ oke sorry-sorry gue terlambat, yang kayak gimana? ,,
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kayak gini yah oke oke yuk kita lakuin” ciuman habis itu “oke Nji thank you yah”
terus gue yang (kaget) kayak gue bukan apa-apa gitu. Ih itu ciuman sama Sovia
Lajuba itu istri gue tau ada adegan itu, dia baca skripnya dia tau ,, tapi dia gak berani
minta gue nolak karena pada saat itu film gue kan hampir hemm (tertendang) gitu
kan, bagus dikasih film masa nolak-nolak lagi, dia tau dia gak pernah nahan gue tapi
setiap hari gue mau berangkatt syutting ditanya “yangm mana?”/”bu. Bukan yang itu”
besok berangkat lagi “adegan yang mana?”/”bukan yang itu” pas harinya “yang
itu”/”yang itu” (ngambek) ditinggal gue. Itu ciuman sama Sovia Lajuba sampai hari
ini, kalau gue berantem sama Gamila, yang di bawa-bawa ciuman itu ,, padahal
berantem nya gak nyambung, berantemnya gak nyambung sama sekali tapi itu lagi
yang dibawa, gue terlambat pulang “katanya pulang jam 7”/”yah sorry macet
ternyata”/”kenapa gak ngabarin di jalan”/”iya aku lupa” ,,, “iya emang kamu lupa gak
pernah mikirin perasaan aku sih udah ciuman sama Sovia Lajuba” lah apa, apa
hubungannya, kan ini soal aku telat pulang, sama Sovia Lajuba apa hubungannya,
apapun-apapun, masakan dia gak gue makan “kok gak habis, katanya lapar!”/”iya aku
baru sadar, ternyata tadi aku makan”/”loh kok kamu gak bilang”/”iya gak tau aku,
emang gak kepikrian” ,,,, “gak kepikiran yah gak pikiran aku udah ciuman sama
Sovia Lajuba”, gak ada urusannya kenpa disana sih ,, tau gak gue pernah datang ke
peluncuran caffee nya Deva, Deva Mahendra, gue datang sama Ganila, Sovia Lajuba
kan pernah satu sitcom tuh tetangga sama wakwakwau ,, gue Gamila, lagi minum,
Sovia Lajuba datang, tegang badannya dua-dua, gak ngomong, gak ngomong, Sovia
Lajuba lewat duduk sebelah sana “Udah malam, pulang yuk”/”Yuk pulang” pulang!
Gak dibahas sama sekali.
Tapi yah karna film gue juga dapat kesempatan untuk menulis dan mneyutradarai
film Partikelir diem-diem gak usah tepuk tangan kalau lu gak nonton, nih yang
nonton Partikelir tepuk tangan ,,, ohh segini toh 1800 orang, tau gak gue tu
blangsaidet fil gue tu gak nyangka, gue tau film gue gak nyampe juta-juta tapi gue
gak nyangka 184000 karena semua orang bilang bagus, pemain-pemain gue bilang
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“bagus-bagus skrip lu bagus”, produser gue bilang “bagus-bagus” ketika lagi diedit
ini “bagus nih film lucu banget” pas keluar, keliatannya yang sepakat itu bagus
cuman kita-kita doang nih, gue pikir gue bakalan dapat piala citra gue udah kebayang
kalau misal ada yang mau nego sama gue “Pandji gini, kita mau ngajak kamu bikin
film”/”eh sorry bentar yah” gue keluarin piala citra gue “Ehh,, sorry tadi mau
ngomong apa?” ,, gokil gak, itu dalam rencana gue tidak terjadi, tapi yah sekarang
setidaknya gue failed lah bisa disebut sebagai seorang entertainer, banyak yang
ngefans sama gue walaupun orang ngikutin karya gue pasti tau, gue gak suka punya
fans gak suka gue walapun “Gue ngefans banget sama lu” pasti bukan karena yang
suka gue tau gue gak suka punya fans. Mari gue kasih tau 3 alasan kenapa gue gak
suka punya fans, yang pertama, karena fans banyak nuntutnya, banyak maunya
mereka berharap semua keputusan hidup lu sesuai dengan dia, kalau enggak marah,
alasannya apa, “kan gue yang hidupin lu, lu harus ngikut dong”/”oh sorry yang
ngehidupin gue karya gue” yang lu beli. Tapi maksud gue, gue gak punya karya
emang lu tetep ngasihin duit kasihin ke Pandji tidak kan. Tapi mereka ngamuk
apapun keputusan hidup ini orang harus sesua dengan fans nya kalau nggak pada
ngamuk Masa Justin Bieber kan pernah cukur rambut tuh, jadi manusia! Tadikan dia
polem gak jelas gitu kan, terus dia cukur rambut, jadi orang udah, fansnya ngamuk!
Seminggu treanding topic, mereka kesel karena Justin Bieber cukur rambut. Maksud
gue sampai kapan Justin beiber mau punya poni, ampe tua!, emang dia siapa? Kak
Seto!. Kak Seto boleh deh sampe tua, ponian, atau jangan-jangan dia ponian sampai
sekarang karna permintaan fans nya, ya gue gak tau juga. Alasan kedua, gue gak suka
punya fans karna yang rata-rata ngaku fans bukan fans, jadi kata fans itu mengalami
peluasan makna gue ketemu ama orang “Bang gila, ngefans berat, selalu nonton stand
up abang”/”oh,, ya nonton di kota mana?” ,, oh gak nonton di kota mana-mana” ,, “oh
beli DVD”/”oh bukan bang” ,, “Digital download”/”nggak bukan bang, di youtube”
terus dia bilang “pake laptop temen” si anjing iyakan, udah nonton nya di youtube
gak modal lagi, habis itu ngakunya fans, fans itu fanatic sakin fanatiknya dia
ngelakukin apapun tau gak, gue gak bohong ni ,, ada orang nabung koin, ada disini
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orangnya, nabung koin di taro di air mineral 1 liter dibuka naro koin supaya bisa beli
tiket gue, berjuang itu boleh ngaku, boleh ngaku gua ada orang nih ,, pasangan suami
istri, istrinya hamil naik vespa dari solo ke jogja hujan di tengah-tengah ban nya
bocor, lagi hujan-hujannya istrinya lagi hamil, ganti ban dulu baru lanjut ke jogja
nonton gue, gue juga tau cerita ini karena pas foto diakhir acara basah semuanya dia
cerita, itu baru fanatik. Lah ini kemarin gue di ajak “foto bang ngefans bang foto
bang” pas selasai “maksih bang Bondan” lah kok Bondan anjing gimana sih lu, kan lu
ngaku ngefans sama gue, manggil gue Bondan, nah ni ni masalahnya ini Bondan
yang mana dulu ni? Yang satu soalnya udah meninggal kan. Alasan ketiga, kenapa
gue gak suka punya fans, karena fans sering bawa maut untuk idolanya. Jadi fans itu,
kalau udah ngefans banget kemudian tiba-tiba kesel, perilakunya itu menakutkan
banyak yang mati di tangan fans nya. Jhon Lenon mati ditembak Mark David
Chapmanitu ngefans sama The Beatles ngeFans banget ,, sampai suatu hari Johon
Lenon bilang “The Beatles are more names than Jesus”, tersinggung dia dan
kebetulan dia cukup konferkatif dia kalau naik motor bawa bamboo itu gitulah di
amerika, di amerika, di amerika. Marah! Dibunuh John Lenon, gara-gara apa?, garagara ucapan, gara-gara omongan dia dibunuh ama The Devicetmen ditungguin,
bahkan siang nya sempat minta tand tangan sama John Lennon, mintta tanda tangan
John Lennon nanya “Ada lagi yang bisa saya bantu?” baik John Lennon,Mark David
Chapman geleng, nunggu di seberang, John Lennon pulang ke rumah di tembak dari
belakang lima kali tembakan 4 nembus gara-gara mulut, gara-gara ucapan. Gandhi
orang paling damai dibunuh sama Fansnya dari jarak deket, Gandhi ni orang paling
damai lho, dibunuh dari jarak dekat gara-gara apa?, gara-gara Gandhi memutuskan
untuk berteman dengan lawan politiknya. Gue ulang nih, Gandhi dibunuh gara-gara
fans nya kecewa karna Gandhi memutuskan untuk berteman dengan lawan politiknya.
Gila! Gandhi itu orang paling damai bukan cuman seIndia tapi Sedunia kali ,, dia
lawan penjajahan tanpa kekerasan pikirin baik bagai mana coba, kita aja pake
bamboo runcing lama bener. Gandhi itu yang mempopulerkan Nonviolen Resistance
Perlawanan tanpa Kekerasan, jadi gini caranya Gandi dan kawan-kawan melawan
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penjajahan. Ini kan inggris berbaris nih, Gandi ama teman-teman India pada berbaris
terus dai bilang “Yuk, kita maju”/”kan kita gak ada senjata” ,, “Gpp!”/”tapikan
mereka ada senjata”/”yah gpp”/”entar kita dipukul” ,, “yah emang itu tujuannya”/”ah
gimana maksud lu botak!” udah maju-maju percaya am ague kita maju”/”sakit dong!”
maju nih, dipopor dong “bletak!!” berdarah kan, yang jatuh diterik ke belakang, yang
belakang maju lagi, terus saja sampai yang ditarik ke belakang dikasih obat merah
segala macam “Eh,, bangun-bangun maju lagi, maju lagi”/”Hah! Gimana maksud lu”
,, “kurang orang, kurang orang cepetan”. Nahh, maju lagi gitu, lalu berutalisme
dilihat sama media dilaporkan media sedunia, dunia menekan Inggris, Inggris cabut ,,
gitu caranya gak pake kekerasan, bahkan Gandi mendamaikan perang saudara tanpa
kekerasan dengan puasa. Jadi setelah Inggris cabut, ehh India tu perang gara-gara
yang miyoritas muslim khawatir akan tertindas sama yang Hindu ,, perang saudara
mereka. Gandi gak suka ngelihatnya “Gimana sih, perasaan kita baru berjuang
bersama, kenapa jadi pada berantem. Pokoknya saya tdk akan makan dan minum
sampai mereka berhenti” Puasa! Nih, dia cuman mau makan dan minum kalau perang
saudara ini berhenti, tersebar informasinya dua kubuh ni berantenm “Tunggu, tunggu
itu si Gandi tuh”/”kenapa?” ,, “Puasa dia, dia pengen makan kalau kita
berhenti”/”masa sih” ,, “iyah”/”entar juga makan ayok!” wah,,, berantem mereka,
beberapa minggu kemudian Gandi masih belum mau makan, mau berantem nih “Eh
tunggu, tunggu, bro itu Gandi bro belum makan”/”perasaan udah lama deh” ,, “iye
makanya kita berhenti aja”/”entar juga haus dia yok!!” wah,,, berantem lagi sampai
Gandi udah lemes banget, bener-bener hampir meninggal dunia “Brooo, itu Gandi
tu”/”yaudah deh ayok” terus mereka nyamerin Gandi, Gandi lagi tiduran sekarat yang
Hindhu berlutut, yang muslim berluttut di samping dia “Gandi, Gandi bangun, makan
dong nih lihat nih, kita udah damai”/”Ahh bohong ah” ,, “eh bener Gandi, udah
damai”/”entar juga

lanjut” tersu

yang

sebelah sini

(kanan Gandi) “Eh

AssalamualaikumGandi saya perwakilan masyarakat muslim” terus dia bilang “kan lu
tadi ngomong Assalamualaikum, gue tau dong! Gue ini laper bukan bego”. Akhirnya
damai, orang kayak gitu aja masih dibunuh sama fans nya sendiri gara-gara apa?
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Gara-gara Gandi memutuskan untuk berteman dengan lawan polittiknya.Itulah
kenapa dalam aturan yang gue bacain, dilarang membawa senjata. Dari pertama gue
tulis, gue udah gak sabar untuk bawain ini di kota ini dan tau gak gue, nyaris kena
maut gara-gara orang ngaku ngefans sama gue, kejadiannya di Medan, gue jadi
pembicara seminar setelah itu penonton boleh nyamparin gue untuk foto bareng, ada
pasangan nih nyamperin gue “Bang, ngefans banget, ngefans berat saya sama pacar
saya ngefans berat ,, ini ada tititpan nnti aja dibuka pas lagi santai”. Jadi ada tisu
kegulung gitu “oh iya sorry-sorry yah” terus gue masukin sini (saku celana), foto-foto
terus saja, terus saja. Terus habis itu gue langsung ke bandara kuala namu, gue lupa tu
dia kasih itu, masuk bandara turun ke bawah terus nongkrong di camp dia kayak ada
caffee gitu gue duduk terus gue baru sadar tadi gue dikasih apa yah, gue keluarin
gulungan tisu, pas gue buka ganja! Satu linting. Kan! Gue harus masuk bandara yah,
dia ngasih gue ganja satu linting ,, dia gak mikir apa, gue kan gak tinggal di medan,
gue kan akan pulang ,, gue bisa aja ditangkep di bandara gara-gara ganja yang bahkan
bukan punya gue, di Indonesia kan ganja selinting ditangkap gara-gara si bangsat
yang ngakunya ngefans ,, wih kalau gue di penjara kelar tuh, “Tuh kan, si leaglisasi
ganja beneran kan nyimeng kan, benar kan” habis gue! Gara-gara ganja selinting saja,
di penjara bareng ama orang-orang lain “eh bang, masuk penjara juga gpp bang
respect. Orang kadang-kadang ada sialnya, kenalin saya di penjara karena ngerampok
rumah, teman saya karna ngebunuh orang tuanya, abang kenapa bang?”/”ehhh,,
ganja!” ,, “uhh berapa kilo bang?”/”ehmm gak. Hak kilo-kilo?” ,, “oh, berapa
gram?”/” gak gram. Gak gram hm” ,, “berapa paket?”/”gak paket hehe” ,, “berapa
banyak bang?”/”selinnnnig...” ,, “apa bang?”/”selinting” ,, “Selintinng!, gak usah
temenin yuk aneh”. Gak dapat respect gue di penjara, perkara gitu doang masuk
penjara gue. Jadi jangan ngaku fans, terus gue mau bilang fansare demanding friend
are understanding, gue anggap lo semua teman gue, karena lu memahami dan mau
mencoba memahami. Dan habis ini lu boleh foto sama gue, terutama yang megang
kartu prioritas, syarat gue cuman satu ehh dua deh yang pertama jangan ngasih ganja,
yang kedua ini tolong yah, ini kita yang ngantri 4000 nih bisa gak handphonelu gak
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pake timer, terutama anda-anda ini yang handphone nya timer nya 10 detik. Lama tau
nyengir disamping orang yang lu gak kenal selama 10 detik, dengan memahami ada
ribuan orang antri di belakang “ayo kita foto”

(nyengir),,, lama banget yah

hilanginlah 10 detik, 5 detik, 3 detik apalagi kalau selfie angkanya gue lihat kesel
banget gue “bang selfie bang” sepuluh.. Aanjinglah lama banget nih bisa gue tinggal
dulu gak ni, lapar. Eh ngomong-ngomong foto, mumpung lagi banyak orang, gue
pengen ngajak kita berhenti melakukan praktek foto yang masih sering terjadi di
Dunia sebenarnya tapi secara spesifik di Indoensia, yang sebenarnya menurut gue
jahat.
Gue pengen ngajak kita semua berhenti foto sama satwa ketika ke kebun binatang. Lo
tau gak lo sering pergi ke kebun binatang, lo kan suka foto sama satwa tu, kadangkadang sama orang utan, kadang-kadang macan tutul. Itu adalah sebuah praktek yang
jahat, kenapa? Karna coba lo pikirin baik-baik, ini kan ada macan tutul ditaro bocah,
wajarnya macan tutul lagi selo gitu kan,,tiba-tiba ada bocah “Makan siang, jam
berapa sih sekarang?” diterkam dong, diterkam iya kan. Ada bocah ditaro di samping
macan tutul yah diserang dong!, kenapa itu tidak terjadi? Karena supaya hewanhewan ini mau diem ketika foto sama lo, mereka dibius! Dan itu jahat, satwa-satwa
supaya dia tidak beringas dibikin dalam kondisi terbius, makanya kalau lo perhatiin
foto-foto sama macan tutul di instagram atau mungkin teman-teman lo, coba lo
perhatiin ada orang foto sama macan tutul. Orangnya kan ngadap kamera, macan
tutulnya pernah gak ada yang ngadap kamera. Gak pernah tau gak kenapa? Mabok!,,
makanya selalu bengong kan. Kalau kita gak minta, lama-lama dia gak ngelakuin,
sehingga hewan-hewan itu gak perlu kena siksa… sok-sokan lo tepuk tangan, lo pasti
punya kan foto itukan. Ngomong-ngomong soal foto hewan dari Indonesia, lu tau gak
ada satu hewan Indonesia yang fotonya viral sedunia. Fotonya namanya Monkey
Selfie ada pernah lihat gak? Kera eh, monyet hitam black mekak yang lagi selfie gitu.
Fotonya gitu (senyum) selfie, tu kan langsung oh, oh, mirip banget gue kayak nya yah
,, jadi foto itu jadi kasus, foto itu dibuat oleh seseorang fotografer namanya Sleiter.
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Sleiter, itu blackmekak itu, eh mnyote hitam itu ada di Sulawesi selama bermingguminggu si Sleiter ke Sulawesi kemudian naro kamera dia atas tripot trus dia contohin
selfie kayak gimana? Dilihatin ni sama itu black mekak, monyet itu. Nah,, ketika dia
mundur ke belakang, kamera ditinggalin sengaja supaya monyetnya maju ke depan
dan ikut-ikutan yang dia lakukan dan berhasil banyak tu, fotonya langsung viral.
Nah,, foto ini jadi kasus Sleiter di tuntut sama ada sakah satu organisasi namanya
PEITA bukan pembela tanah air beda lagi. PEITA oraginasi yang ngebela hewanhewan hak hewan gitudah. PEITA ngerasa Sleiter itu mengambil keuntungan
finansial secara tidak layak karena dia mengexploitasi menurut PEITA, Sleiter
mengeksplotasi hewan ini, yang menarik adalah yang membuat ini lucu dimata gue
foto monyet tersebut, monyet itu tuh punya nama dan dengerin gue gak bohong sama
sekali ,, nama monyet itu adalah Naruto sidangnya Naruto VS Sleiter, kayak video
game. Pas gue baca beritanya catatan sidangnya adalah catatat sidang terlucu yang
pernah gue temukan ,, Hakimnya jadi ini, sidang ini dipantau sama Dunia utamanya
dua pihak, satu pemeratih hewan dan satu fotografer. Fotografer pengen tau nih
ujungnya gimana? Masa gue foto kecoa gue musti ijin ama kecoa, kecoa kan ribet.
Nah,, sidang ini dipantau, hakimnya ngomong ,, kan ada catatan sidang, oke nih
sebelum kita mulai sidang, saya da beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan di
forum ini pertama, kenapa PEITA merasa berhak mewakili Naruto ni? Ada hubungan
apa PETA sama Naruto, apakah Naruto menghubungi PETA, atau PETA mungkin
ada saudara dengan Naruto kenapa? PETA merasa berhak?” ini gue gak bohong terus
dia bilang “Pertanyaan selanjutnya, memangnya Naruto punya piakan dalam
perundang-undangan hak cipta? Emang kalau dibilang Naruto mengalami kerugian
finansial memang dia melek kerugian finansial, memang dia butuh duit, Naruto butuh
duit untuk apa?” terus pertanyaan palin lucu terakhir adalah “dan tolong satu orang
kasih tau ke saya yah, kenapa monyet ini namanya Naruto?” Anjing gue baca
ketawa,, gue bawa jadiin materi stand up ini, itu gue tu barusan cuman baca beritanya
doang, anjing lucu banget bangsat.
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Nggak tau yah kita tu kayak selalu punya kebingungan, kecanggungan gimana
caranya kita bisa bersikap pada satwa. Bahkan disaat kita bilang kita peduli,
sebenarnya kita berdampak, kita bahkan melukai mereka, terutama sampah plastik
kita.Lu tau gak sih waktu itu ada berita yang ada paus yah yang mati gitu ngambang
pas dibuka sisnya sampah plastik, itu kita lho. Bahkan keamrin ada berita di dasar
lautan terdalam dasar samudra terdalam yang pernah tercatat oleh manusia ada
kantong plastik kantong belanjaan gitu, namanya Mariana Trench palung terdalam
yang pernah tercatat oleh manusia, ngirim drone karena manusia gak bisa nyelam
sedalam itu ngirim dron sampai bawah ketemu kantong belanjaan, kantong belanja,
kantong plastik. Itu kan sampah kita, itu tu dalamnya Mariana Trench itu kalau lo
putar balik, sama tingginya dengan Mount Everest, tinggi banget!. Apalagi lo
berjuang sampai sana, masih ketemu pelastik sampah di atas situ, udah berjuang
mempersiapkan diri berbulan-bulan terus mendaki berminggu-minggu, hampir mati,
hampir hipotermia, udah nyame puncak tiba-tiba lo ngelihat sampah “Kenapa ada
Viky Prasetyo disini,, ehhh sampah ini ngapain dsini anjing”. Gue udah berjuang,
tiba-tiba ketemu dia, terus dia bilang “Semogah konsonan cinta jadi saksi cinta kita
twenty years my witch”/”anjir sampah lu, gua hampir mati loh ke sini kok ada lu
anjing. Iyakan lu kesel kan, gue udah mau hampir mati nih di Mount Everst eh kok
ada dia. Gue pernah ketemu sama Vicky Prasetyo, gue bilang “Anjing skill luu
sampah banget yah, dan itu sampah kita dong yang di Mariana Trench itu plastik kita
nyampe ke situ. Nggak mungkin gurita baru pulang dari alfamart “saipa tadi yang
mesan beng-beng, lu apa teh botol yah, lu ciky nih” tangannya banyak kan, gak
mungkin. Oh tapi gak pengen di bilang si Pandji pemerhatik hewan nggak, orang
doyan makan ayam, ini cuman bingung aja bahkan gue banyak hewan yang gue
benci, benci sampai ke hati gue sebut hewan-hewan gue benci ini adalah hewan
gembel, iya hewan yang kerjanya hidup dari sampah kita, banyak tu yg kayak gitu tau
kan. Hewan-hewan gembel yang kerjanya ngemis minta-minta salah satu yang paling
gembel adalah kucing, kucing itu gembel banget kerjanya ngocek-ngocek sampah di
komplek iya kan terus ganggu kita, kita lagi makan, sering gak tu, lagi makan iya
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kan,, tiba-tiba “Ngeongg!” terus dia (bengong) “Husss!”/”Ngeong!” gue dorong pakai
kaki kan settt, “Ngeong!”/”Ahhhg” teman gua bilang “Kasih aja”/”Yah kalau gua
kasih ntar minta lagi” ,, ”yah,, kasih lagi”/”Yah habis dong makanan gue, gimana sih
lo.. ini kan gue beli buat gue bukan buat dia.. Gimana sih!” Jadi gua pernah kasih
ayam sama si kucing,,cabut dia suuf ,, Gua makan kan, tiba-tiba “Ngeong!” pas gua
nengok bertujuh balik persis kek gembel.. lo pernah gak kasih pengemis duit satu
orang, tiba-tiba hurrr! ,, banyak gitu-tu.Kucing anjing emang tuh. Kucing – Anjing.
Dan gue tau disini ada banyak yang sayang sama kucing gue tau, gue tau ,, cuman lu
harus sepakat. Kucing itu gak ngerasa diri dia hewan peliharaan keliatannya, lu
panggil juga gak dating dia gak peduli sama lu sama kehidupan lu. Nih,, gue kasih tau
sama lu, hobi gue itu nonton Home Coming True di youtube lu tau gak? Video-video
tentang tentara habis perang, pulang setelah dia bertahun-tahun di afganistan
misalnya atau di irak pulang ketemu sama anaknya kasii suprise. Ada Home Coming
True versi hewan peliharaan, semuanya adalah tentara-tentara pulang pada Anjing,
Anjing itu ketika majikannya pulang “Hey I’am Home” anjingnya “Uhhhyy”
langsung lari, buntutnya kipat-kiput, dijilat-jilatin, dipeluk-pelukin. Tidak pernah ada
Kucing, tau gak kenapa? Gak peduli,..Tentara tiga tahun perang tu “Hei aku pulang”
kucing di atas sofa “Darimana lo nyett, tutup-tutup, dingin angin-angin” kucing
anjing emang anjing kucing itu.
Nih,, hewan gembel lagi hidup bersama dengan kita cicak. Cicak itu juga
najing tuh parah lu pernah gak ninggalin pizza atau martabak di meja makan, kan lo
pikir “Aduh,, kenyang gua. Besok pagi deh gua lanjutin sambil sarapan” lo tinggal
martabak lo, besok pagi pas lo buka, ada cicak di dalam kotak itu, dan biasanya gak
langsung kabur kan,, diam aja dia. Seakan-akan dia pikir kita gak ngelihat ada dia,
tapi kita ngelihat ada dia, dia diam kan, gak langsung kabur. Dia merasa dirinya ninja
dia bilang “aku martabak, aku martabak, aku martabak,, kamu tidak melihatku. Aku
martabak” nanti kita “Husss!” baru deh dia suuff,.Kenpa? Selalu ada sih anjing ini
dan cicak ini kenapa kalau jalan gak pernah santai, pernah gak lu lihat cicak biasa aja
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jalannya, kayak gak ada apa-apa, gak pernah kan pasti cicak “sett, seseset, sezzzettt”
kayaknya di benak dia itu “cing cing cedededeng ceng ceng tedededeng”. Lu pernah
gak lagi dirumah lu, terus di sudut lu, sudut mata lu bisa ngelihat ada cicak lagi
ditembok pas lu nengok diam! Kan. Pernah gak, badannya berdenyut gitu “ngokngok” diem gak langsung kabur dia tau kita ngelihatin dia, tapi dia pikir kita gak
ngelihat “aku tembok, aku tembok, aku tembok, kamu tidak melihat ku, aku
tembok!”.Lu pernah ngagetin cicak gak?Pernah gak? Eh lu kalau lagi gak ada duit
nyari hiburan kagetin cicak deh, nih gue kasih tau ,, ini kan cicak nih gerak pas lu
nengok diem kan, samperin pelan-pelan dia diem, udah deket nih kagetin “Sehhh!!”
entar dia (Pok!) jatoh lucu banget, mulutnya kan, mulutnya kayak kermit gitu kan
mulutnya kebuka matanya kan melotot terus tangannya gini (kebuka) “ngak” terus
jatoh kelopok “brururutttt!” baru jalan ,, cicak anjing cicak anjing. Lu tau gak gue
punya dendam sama cicak karena gue pernah gak sengaja minum cicak. Nih,, gue
kalau tidur mangap, mulut gue kering jadi setiap sebelum tidur gue sediain gelas air
putih di samping gue supaya ketika gue bangun gue tinggal minum udah deh,
keringnya kan gak enak kan asem gitu yah. Suatu pagi bangun tidur, asem ambil
gelas, gue minum gue langsung “Hmm apaan ini?” gue bisa ngelihat dia itu kayak
(berenang) di dalam mulut gue, gitu-gitu ngambang gitu kaget dong gue lari gue,
“Uwekk” gue buang ke toilet gitu, di toilet diam dia “kamu tidak melihat ku, aku air,
aku air” diem si anjing “Oh, air” gue flos aja,terus dia kayak sebelum masuk kayak
ngomong “eh tunggu-tunggu gue cicaaaaak” gitu ,, anjing yah, anjing kan emang
anjing tu cicak tu, cicak anjing, kan dia ninja, dia bisa nimbus dia.
Nih,, lagi ni hewan gembel. Tikus, dan ini bukan hanya tikus yang tinggal di
got yah, tapi tikus yang tinggalnya di loteng, kesel gue berisik banget, ini udah mah
tinggal di rumah gue, bayar kontrakan kagak si anjing ini, dia tinggal disini loh ini
kan rumah gue anjing lu gak ikut nyicil lu dan berisiknya selalu malam
“Abrararara”/”Sut!” ,, “Abarararaa”/”sutt”, gue itu kayak ngebayangin dia lagi
berantem trus di usir “Sutt!” (diam). Dan kadang-kadang aneh banget deh di rumah
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gue itu tikusnya berisik bukan kayak lari-lari bunyinya tu “Gerrrrrrrrrrr!” kayak orang
lagi atur ngulang vonicer tuh “ini sofa sebelah sini. TV disni nah ini lemari sebelah
sini” kayak baru pulang dari Keya gitu, ngapain sih lu sakin kesel gue “Eh,, diem gak
lu, kalau gak gue jadiin materi stand up ni” terus gue ngegoogle tentang tikus nyari
tahu. Terus gue baru tahu, tikus itu ternyata sering jadi objek, eksperimen perusahanperusahan obat kejiwaan, jadi pertama tikus itu adalah hewan yang paling gampang di
kembang biakan, tapi bukan cuman itu tikus itu konon kabarnya ini gue juga istilah
persis gak tau ,, tapi katanya tu 80% DNA nya mirip sama kita. Jadi tikus, punya
kecendrungan psikologis sama dengan manusia, tikus bisa bahagia, tikus bisa ketawa
kalau diklitikin, gak bohong gue ada beritanya jadi kalau nangkap tikus diklitikin
“hehehe” gitu “hehe si anjing lu”, tikus bisa ketawa, bisa bahagia, tikus bisa kangen,
tikus bisa sedih, tikus bahkan bisa stres dan depresi. Itulah kenapa obat-obat depresi
itu dicobain ke tikus dulu, gue waktu tau tikus itu bisa depresi itu kaget terus gue
mikir “Pantesan di rumah gue suka ada tikus mati di jalan” lu kalau di rumah lu suka
ngelihat banyak kayak terlindas. Kita kan suka mikir “Apa susahnya sih menghindari
mobil” apa susahnya iya gak sih, iya dong tikus itu sudah hibup bersama dengan kita,
tikus itu hewan domestik sudah berabat-abat, dia tau mobil tau apa susahnya
nyebrang nengok kanan nengok kiri, nyebrang kan gitu, kan gak susah. Tapi kenapa
selalu terlindas, kucing aja, kucing itu juga hidup berbarengan dengan kita ,, ngindar
mulu setiap kali ada mobil. Pernah gak lu ketik lo lagi pulang nih, mau ke rumah di
tengah jalan ada kucing dia duduk gitu (santai), malam-malam nih lu kasih lampu
diem aja dia (santai) lu kelakson masih diem aja “ah yaudah gue tabrak ajalah si
anjing ni” lu tabrak kan lalu lu (tutup mata) takut ada suaranya kan “kok gak ada
suaranya” pas lu cek di spion dia udah jalan aja gitu santai (lambai tangan) gak tau tu
ngindarnya kapan gak tau tu. Pokoknya lewat aja tu. Nah,, tikus gak bisa gue curiga
tikus itu bunuh diri, dia depresi gue pernah ngelihat tikus kepalanya keluar dari got,
tapi gak ngapa-ngapain diem aja ,, gue curgia dia lagi kontenplasi, lagi memikirkan
hidupnya “mau jadi apa gue nih, tinggal di got, dianjing-anjingin manusia yah kan
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gue tikus yah ,, ah mobil ni, selamat tinggal dunia” brett! Mati. Makanya gue respect
ama tikus, tikus jangan menyerah tikus bertahanlah kamu tetap anjing tapi tikus.
Hewan gembel lagi, kejaidannya baru-baru ini terjadi sama keluarga saya.
Monyet, monyet gembel ,, siapa yang pernah ke pantai bali di pantai padang-padang,
pantai padang-padang belakangan ini isinya monyet semuanya, monyet-monyet
yanga da buntutnya itu. Jadi dulu sekitar 10 tahun yang lalu, gue kalau ke pantai
padang-padang tu senang karna kalau musti turun-turun tangga nimbus-nembus
kayak batu-batu gitu, seppi dibawah gak ada siapa-siapa enak anak-anak bisa main
ada malum gitu kan gak terlalu ombak gitu. Kemarin gue ke sana, gue masuk nih
datang sepi. Handuk tiga biji gue bentang anak-anak gue suru main, tas anak-anak
gue taro disini ama kantong kresek buat baju kotor ,, terus gue temenin, barangbarangnya, anak-anak di depan sama Ganila, tiba-tiba ada monyet datang satu kecil,
ngelihatin barang-barang gue kayak mau belanja, mau belanja jajanan pinggir jalan
gitu. Terus gue lucu ka nada cuman satu soalnya “eh,, monyet ngapai ih eh husss, gak
ada makanan hus!” pergi dia gue lihat ke pantai nih, belakang gue kan hutan terus
“Grukk kuku huh u hu” ada suara pas gue nengok, munggkin ada 20 monyet turun
semua keluar dari pohon terus turun kayak pemadam kebakaran suff! Gitu ada yang
sambil bawa anak gitu turun semuanya ngerubungin gue, jadi monyet-monyet ini mau
ngambil tas, mau ngambil kantong keresek karna dia pikir isinya makanan dia
ngejarah gitu, gue husss! huss! Gitu banyak banget. Tiba-tiba monyet itu semua
(takut) suff! Kabur, kaget dong gue, gue nengok belakang gue ada batu, dari batu itu
nongol ada monyet gede banget berotot kayak the rock, gede dia kayak orang
jalannya tinggi, gede mau ngambil tas, dia gak ngambil kantong kresek dia ngambil
tas ,, pas mau ngambil tas gue usir kan huss! Terus dia heff!! “Ambil bang ambilambil gpp handphone disitu ambil aja saya bisa beli gpp, ambil aja” takut gue, anakanak gue bawa kabur “Ayo semuanya panda yok, gak enak disini” gue cabut pas gue
jalan di samping gue ada penjaga pantai lagi nyapu di pantai. Gue tau terdengar
goblok yah, dia lagi nyapu-nyapu daun-daun gitu lagi dibersihin ,, yang bikin gue
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kesel adalah dari tadi dia disitu gue lagi berjuang melindungi barang-barang dari
monyet dia nyapu, mungkin di benak dia “gue penjaga pantai bukan penjaga monyet
dong” tapi bantuin kek ,, pas di jalan gue lagi maki-maki kan ama istri gue soal orang
itu terus Gamila bilang “Apa jangan-jangan penjaga pantai itu pawangnya dia yang
nyuruh justru”/”mungkin bener juga” jangan-jangan pas sore ni penjaganya pulang ke
rumah siutt “Dapat apa aja?”/”ini bang ada kamera, ini handphone” gitu pada nyetor
ke dia semua anjing, sindikat ternyata. Tapi yah, maksud gue gak pengesankan kayak
ni Indonesia sedih banget sih hewannya gembel semua, sebenarnya hewan gembel di
semua negara ada bahkan secara umum, jelek-jeleknya kita ada juga kok di negara
lain, gue tau karna gue udah jalan-jalan jadi gue bisa tau jadi kita gak usah merasa
kecil hati ,, sama aja kok negara-negara lain juga gitu,
Cuman memang alasan kita itu susah sekali untuk sukses sebagai semua
bangsa karena kita masih punya beberapa poin-poin yang musti di perbaiki salah
satunya adalah orang Indonesia itu gak suka baca, menurut gua tu kendala,,udah gak
suka baca sama pemerintah buku dipajakin! Di Negara lain yah,,eh sebelumnya gua
kasih tau buku tu pajaknya berlapis-lapis, jadi dari pohon dibikin pop ada pajaknya,
dari pok dibikin kertas ada pajaknya, dari kertas diprint jadi buku ada pajaknya, taro
toko buku ada pajaknya. Negara-negara lain tu pajaknya dihapus-hapusin biar murah
orang mau beli buku. Di Indonesia pajak semua tu, yang nol pajaknya itu cumin
dalam undang-undang buku yang bermuatan edukatif dan gak tau kenapa?Jadinya
cuman buku pelajaran yang pajaknya nol, padahal semua buku juga edukatif dong,
semua buku juga ngasi ilmu percaya atau tidak gua belajar pergaulan dari Dragon
Ball. bener gue belajar dari Son Goku, Son Goku bilang “kalau ada orang sebel sama
lu temenin aja” itulah yang terjadi pada Tien Shinhan, Yamcha, Piccolo, Bejita,
Frieza kayak anjing emang agak susah dia berteman tapi akhitnya bertemen iya kalau
lu ikutin bertemen bener ,, bayangin gue tu belajar itu gak dari sekolah, gak dari buku
pelajaran. Son Goku yang bilang “Orang sebel sama lu, temenin aja bro entar jadi
temen juga” gitu gue ikutin sayang cuman itu ilmu yang gue dapat dari Gragon Ball
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kalau gue bisa kame-kameha kelar orang-orang goblok di Indonesia gue hajar
semuanya “Goblok lu, kame-kameha” kan gitu. “jangan lupa nanti malam acara
dimulai jam 7” dibales “jam berapa acara dimulai” kaem-kaemha! ,, atau bola
semangat yah, bola semangat yang angkat tangan wahai orang sedunia angkat
tanagan mu, aku sedang melawan menjahat abntu aku, terus orang-orang “suara apa
itu barusan”/”suuara Pandji kayaknya” ,, “Pandji mana?”/”Itu Pandji kena deh” ,,
“yang mana tuh yah?”/”Pandji stand up” ,, “yang mana sih?”/”yang dukung anis” ,,
Oh,,, si ular itu” jangan angkat tangan, jangan bantu dia terus gue “bro ini gue, udah
lewat pilkada dong ini gue lagi lawan Frieza ni tolong dibantu” masih juga pilkada.
Sih,, ular hehe lucu, udah gitu yang suka baca, bacanya setengah-setengah ,, banyak
diantara kita yang gak suka baca yang suka baca juga setengah-setengah bacanya gue
kasih bukti kita sering mendengar kutipan “Beri saya 10 pemuda dan saya akan
menggoncang dunia” belakangan ini lagi marak disuarakan ama calek-calek muda
ayo beri saya sepuluh pemuda dan kita akan menggoncang dunia itu kata-kata Bung
Karno berarti anak muda hebat, kutipan itu tidak lengkap lu tau, ada yang tau
lengkapnya apa? ,, (diam) terima kasih luar biasa berarti yang disini yang gak suka
baca yah, kutipan lengkap dari Bung Karno “Beri saya 1000 orang tua, saya cabut
semeru dari akarnya. Beri saya 10 pemuda dan saya akan goncang dunia” itu kutipan
utuhnya, kita bacanya setengah-setengah yang belakangnya doang karena kesannya
kita keren “Lihat 10 anak muda aja bisa menggoncang dunia” padahal kalau lu gak
baca lengkap lu gak bakal ngerti konteksnya, sekarang gini deh 1000 orang tua
mencabut semeru dari akarnya, sepuluh anak muda menggoncang dunia. Mana yang
lebih susah? Gini mana yang belum pernah terjadi ,, memang butuh 10 anak muda
untuk menggoncang dunia, taro aja 10 boyband korea di Dahsyat treanding topic
orang bingung “apa nih, apaan ni” gitu, bahkan treanding topik di dunia itu sering
dari kita tau ,, waktu itu pernah treanding topik the top watch seluruhnya dari atas
samapai bawah Indonesia, geger dunia paling atas #happy birthday kiki cjr, pas diklik
orang-orang negara lain tu pada bingung “Who the fuck this is kiki cjr?” what the fuck
treading geger dunia ,, atau gini kalau ada orang diem nih, datang dari belakang gue
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guncang badannya yang terjadi apa? Paling kaget “Heh,, apaan sih!” gitu kan tapi
kalau ada orang nih, buat cabut tangannya dari badannya atau gini jangan tangannya
jempolnya aj nih, ni ada orang diem jempolnya gue cabut plot!! Gitu jadi dia gak
punya jempol, hidupnya berubah setidaknya dia kesel sama temen-temenya ketika
“hei suit ama gue tok”/”ah emang anjing loh emang lu, lo tau gue gak punya jempol
kan” ,, “kagak ayo suit cepetan”/”ahh,, anjing lo ah” ,, “iya sorry mantap-mantap
(jempol)”/”nah kan tai kan”. Kutipan utuhnya tu artinya adalah beri saya 1000 orang
tua, apa sih orang tua? Orang berilmu, berwawasan, berpengalaman orang dengan
kebijaksanaan dibutuhkan 1000 untuk melakukan sesuatu yang sangat susah dan tidak
pernah terjadi mencabut semeru dari akarnya dan dibutuhkan anak-anak muda kalau
kitta pengen mengguncang dunia. Bung Karno pengen bilang semua orang itu punya
perannya masing-masing, kalau mau maju kerja bareng dibuthkan kebijaksaaan,
kejujuran dan pengalaman orang-orang tua dan perubahannya dibawa oleh anak-anak
muda dan dalam sejarah selalu seperti itu selalu seperti itu. 1908 apa yang terjadi?
(diam) nice! ,, Budiutomo berdiri yah organisasi pemuda-muda, gue kayak guru yang
kesel sama murid-muridnya goblok-goblok ni murid gue, ngapain gue jadi guru, udah
gue kasih buku. 1908 Budi Utomo berdiri pertama kali organisasi pemuda pertama
yang akhirnya melahirkan organiasi-organisasi pemuda lain yang melahit=rkan
gerakan intelektua yang memerdekakan kita, 1998 itu penting didirikan oleh anak
baru mahasiswa tingkat pertama namanya Sutomo kelak kita mengenal sebagai Dr.
Sutomo tapi dia adalah manusia tingkat satu waktu dia didirikan anak muda yang
lanjutin seniornya gak bohong gue, dia yang mulia yang lanjutin seniornya, 1928 apa
yang terjadi? Sumpah Pemuda, itu lu tau. Sumpah Pemuda ,, anak-anak muda
nongkrong bareng meating untuk sepakatin banyak hal tanah air satu bangsa, satu
bahasa, Indonesia raya pertama kali dilakukan disitu, sebuah perhelatan yang
membuat kita jadi ngerti identitas bangsa tapi akhirnya perjuangan kan yang lanjutin
orang tua juga, tahun 1945 kalau bukan karena pemuda kita merdeka gak tanggal 17
Agustus lu tau kan ,, “tau nji tau, gue cuman malas ngomong aja!” iya bener
harusnya kita merdeka dengan tanggal yang sudah disepakati oleh PPKI dan PPKI ini
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bukan Pasukan PKI, Panitia Persiapan Kegiatan Indonesia, anak muda kesel dia gak
suka tuh PPKI karena disebut produk asing kan bentukan jepang, anak muda banget
kan benci produk asing boikot produk asing #boikot produk asing di twit goblok kan.
Nah terus anak muda bilang “Bung Karno yuk kita merdeka sekarang, Jepang lagi
goyah tu, gara-gara bom”/”entar aje kan udah dikasih tanggal” ,, “yah itu jadi tanggal
pemberian mereka, kita berjuang sendiri, cari tanggal sendiri”/”aduh,, ngapain sih
anak muda ribet banget” terus dia anak-anak muda “gimana ni?, Bung Karno gak
mau” kata anak muda lain “Gulung!” gokil anak muda banget kan, diculik Bung
Karno dan yang nyulik Sukarni, Saleh, Aidit termasuk anak-anak muda semua ,, ini
bukti bahwa mereka anak muda banget yang nyulik Bung Karo ini dan yang lain
menamakan diri mereka Menteng 60, anak muda banget kan Blink 182, SAM 41,
ST12, Menteng 60. Gak suka baca, baca setengah-setengah habis itu kita ngomel
mulu, ngomel mulu setiap hari gak ada habisnya dan bukan karna maksdunya ada
internet emang kita suka ngomel, gak ada internet misalkan lagi nnton sepak bola
Barcelona lagi main nih, Messi lagi bawa bola samping Suarez bukannya ngoper dia
tembak sendiri gak masuk, yang nonton bilang apa “Eh,, goblok Messi” masa Messi
dibilang goblok, Messi lho ini “Goblok Messi” Messi, Messi tu jenius, Messi itu
dapet Balondion “Yah, gobloklah Messi, kalau gue disitu gue over Suarez”/”Bro
kalau lu disitu gaka da yang mau ngoper lu, lu siapa? Ini Barcelona mereka sekolah di
La Masia”. Habis itu ngomel gak adil, gak proposional kalau yang slaah orang yang
dia gak suka diserang hal yang sama dilakukan kepada orang yang dia suka dia diem,
gak proposional gak adil gitu sering terjadi. Gue ambil contoh, ini langsung banget
terjadi sama gue, Film Ayat-ayat Cinta 2. Inget gak, inget dong adakah yang inget apa
yang terjadi ketika Film ini keluar, dimaki-maki netijen, atas dua hal. Pertama apa?
Bahasan, netijen kesel katanya Fahri profesor di Edinburgh University, katanya lagi
di Skotlandia kok ngajarnya pakai bahasa Indonesia, pembodohan. Ada bercanda tapi
kebanyakan serius, frustasi sama itu “Gimana sih nih film bodoh sekali, kalau lagi di
Edinburgh di Skotlandia ngajarnya pakai bahasa Indonesia” dan dianatara semua
orang itu kayaknya cuman gue yang dalam kepala gue “Ini orang-orang goblok kali
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yah” kenapa Fahri di Skotlandia ngajar pakai bahasa indoneisa karena filmnya dibuat
untuk orang Indonesia, orang Indoensia ngertinya bahsa Indonesia, mereka kasih
bahasa inggris kan lu gak ngerti, gak ngerti ceritanya. Gue gak pernah tu lihat orangorang Indonesia yang budiman kesel nonton film Black Panter, ngelihat tecala
ngobrol sama tecaka orang afrika, orang wakanda ngobrol di alam baka gak ada
siapa-siapa pohon doang satu, ngobrol pake bahasa inggris ngapain ,, kan awalnya
doang tuh pake bahasa Afrika “Acumba cumba combo” terus dia ngelanjut pake
bahasa inggris kan sama kayak Fahri kan awalnya pakai bahasa Inggris terus lanjut
pake bahasa Indonesia ,, kenapa mereka berdua ngomong pake bahasa inggris kan
orang wakanda, karena filmnya di pasarkan untuk dunia, orang dunia ngertinya
bahasa inggris, kalau misalkan film itu dipasarkan di jawa barat yah mereka berdua
ngomong pake bahasa Sunda, nanya dia “Aisia kunaon ja, mane punduk kaing”/”en
te” ,, “waduk sianying” iya gak, gak ngomel lu pada kalau yang lu gak suka aja lu
hina-hina yang lu suka lu diem. Yang kedua apa alasan Ayat-ayat Cinta 2 dibuli,
fesol, netijen Nampak gatal-gatal ketika ngelihat ada adegan si Tatiana dicopot
mukanya dipindahin ke mukanya Dewi Shandra, dicopot dirato die s batu dulu terus
penonton “Ih, goblok itu kan gak mungkin, pembodohan kok lu mu sih Nji main film
kayak gitu, itukan pembodohan masyarakat kok lu mau terlibat dalam film itu, itu
face gak mungkin secara ilmuh, secara teknis, secara pengetahuan semua ahli juga
bilang gak mungkin” oke mislanya lu cuman pengen noonton film secara ilmuh
pengethuan strategis memungkin ok tapi gue gak pernah ngelihat lu protes nonton
film Star War atau Star Trek di luar angkasa lagi tembak-tembakan pake laser ada
suaranya “ciciuu ciu ciu ciu” pas meledak ada suaranya “Bom!” gak ada tu yg protes
,, lu gak tau yah di luar angkasa kedap suara tidak mungkin ada suaranya, tidak
mungkin mau ada orang pegang mic bomer sambil ngambang di luar angkasa juga
gak keluar suaranya, tdk mungkinada suara diluar secara teknis suara ciu, ciu, ciu, tdk
mungkin ada semua ahli, semua dosen itu Stifen Howking ditanya “tidak mungkin
sekali itu terjadi” gak mungkin, pernah gak lu ngomel, gak pernah, di Indonesia
masalah aja giliran orang luar lu diem-diem aja. Kalau misalnya suatu hari kita bisa
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keluar angkasa naik pesawat terus uda begitu ada kapten iya kan di kursi kapten gitu
anak buahnya bilang “kapten, di depan ada pesawat musuh apa yang harus kita
lakukan?”/”tembak sekarang” ,, “siap kapten”/”tembak!” ,, “siap”/”tembak dong ini
dari tadi” ,, “ini gak berhenti dari tadi”/”lagi!” ,, “gak ada suaranya?”/”kan di luar
angkasa gak suara kapten” ,, “difilm ada!”/”gak mungkin kapten” ,, “eh no no no
minggir lu, mana tombol tembakannya?” ,, “yang ini”/”yang ini yah oke minggri
hmm,, ciu, ciu, ciu, ciu” pake mulut biar seru aja ,, ngomel mulu, orang Indonesia
ngomel mulu, marah semua dimarahin,ada orang pernah ngomong sama gue dan dia
bener banget gue lupa namanya tapi dia bilang gini “kenapa di sosmed itu orang pada
berantem, karena orang gak punya sosial skil dikasih sosial touch” tu brilian loh
pikirin baik-baik jadi orang gak punya kemampuan sosialisasi nih, gagap sosial,
mungkin anak-anak dikasih alat bersosialisasi yang mutakhir yah begitu jadinya kaget
gagap gak jelas kek mungkin ada orang yg pengen bilang “Pandji lu musti pikirkan
twit lu baik-baik, gak sebaiknya lu ngomong kayak gitu karena lu punya bnyak orang
yang mengidolain lu dan segala macem” itu karena dia punya kemampuan
bersosialisasi tapi kebanyakan gak punya jadi twit yang masuk cuman “Pandji
goblok!” gitu doang karena dia nggak bisa mengartikulasi yang ada dalam kepalanya
dia cuman “Ah goblok lu Pandji, sampah ular lar, lar, lar lar” gue terima oke gapapa,
iya bener loh ini secara prinsip berupa makanya gue sering mikir pelaku pelecehan
seksual itu sebenarnya play boy yang gak punya skil. Dengerin baik-baik peleceh
seksual adalah playboy tapi gak punya skil dengerin dua manusia sama-sama cowok
playboy dan pelecehan seksual end tujuan akhirnya sama pengen dapetin perempuan
itu syukur-syukur bisa ewi-ewi persahabatan, iya kan oke, dua cowok tujuan akhirnya
sama tapi yang play boy dia tau gimana cara mendapatkan perhatiannya, tau musti
ngomong apa, tau musti bersikap apa, tau musti ngasih apa, tau cara berpakaian
seperti apa untuk membuat perempuan ini suka dan bisa mendapatkan ewi-ewi
persahabatn idaman. Yang ini juga pengen tapi gk punya kemampuan, gak punya
caranya, gak tau musti ngomong apa, sehingga ketika ada perempuan yang dia suka
lewat dari mulutnya cuman kelua “Toket gede bener, punggung gak pegel neng heh,
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pungung-punggung” gitu, iya kan gak setuju lu, gue sih ngerasa gitu coba lu pikirin
baik-baik pasti lu setuju lho. Makanya sering banget ada kasus-kasus kayak
contohnya yang terjadi sama Dedy Courbuser lu tau gak Dedy waktu itu pernah
dimaki-maki ada orang maki-kai di youtube nya dia, waktu itu Dedy masih akrab
sama Cika Jesika sekarang kan sudah tidak, terus di youtubenya ada yang ngomong
“AH, dasar Cika Jesika perek” atau apa lah itu, orang ini ngomong kayak gini karena
dia di Jambi dia ngerasa resikonya gak ada di gue gak punya integritas, resikonya gak
ada di gue, gue di Jambi dan Dedy di Jakarta mungkin dia pake akun sidonim dia
ngerasa aman. Dia gak tau Dedy kan pesulap yah, Dedy ngelihat “Saiapa ini,
simsalabim” bum! Mucul di depan otang itu “Ahhhh!” dan ketum Dedy nyamperin
orang itu, menemukan orag itu di Jambi nangis orang itu dimaki-maki ama Dedy
“Kamu punya Ibu tidak” uhhh nangis dia, nangis karena di maki-maki Dedy dan
kayaknya karena dia sadar bicepsnya Dedy lebih besar dari kepalanya ,, itu ama Dedy
kepalanya diginiin (kancing) cetak!! Meletus langsung. Kenapa Dedy Courbuser
kalau difoto kayak lagi nyium kentut orang gitu lu meratiin gak sih, mukanya kan
selalu kek gitu kayak ada ytang kentut terus dia lagi nyium terus foto dia kan
sekarang youtuber, gue sering lihat klip youtubenya tapi nongol di Instagram yang
kalau lu gak tap gak keluar suaranya, jadi keliatannya kayak dia marah-marah mulu
suka ngelihat gak, kalau suaranya gak ada ,, kita gak tau ni dia ngomong apa?,
jangan-jangan sebenarnya dia ngomong bukan hal-hal serius kayak “satu, satu aku
ibu, dua aku sayang ayah hahahaha tiga!” sebenarnya remeh cuman karna orangnya
gitu kan selalu. Gue tu susah takut sama Dedy, orang tu rata-rata takut, gue susah
untuk takut karena gue ingat dia dulu kayak apa?. Banyak yang gak tau sebelum dia
youtuberrr, sebelum dia presenterrr, dia itu pesulap ,, dia sebut dirinya mentalis tapi
kita tau itu istilah rumit untuk pesulap ,, Dan dia itu culun bener gue,,,dia itu kurus
tapi tembem, aneh deh,, jadi dia langsing, tinggi tapi matanya ada kayak celaknya
gitu hitam, rambutnya panjang kayak Po dari kungfu panda. luu tau kan.., itu dia
Dedy Courbuzer, larinya aja culun di youtube ada tu dia lari ni larinya culun coba deh
lu lihat anjing culun banget lah itu.
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Jadi kita gak suka baca, kalau suka tapi setengah-setangah, habis itu kita
ngomel-ngomel mulu, udah gitu kita gampang sekali kena hoax karena semua itu jadi
gak baca, baca setengah-setengah doyannya emosional dan bereaksi akhirnya
gampang kena hoax. Gue tau semua negara pasti kena hoax, masalahnya hoax di
Indonesia kalau lu belajar aja pasti gak kena hoax itu conoth gue kemarin lihat di
youtube, ada video judulnya Subhanallah biasanya video youtube kalau depannya
kayak gini belakangnya pasti menggemparkan, tidak mungkin “Subhanallah 4 X4 =
16” oh sudah tau tidak perlu, videonya gini “SubhanallahNiel Armstrong ternyata
masuk Islam karena di Bulan dia mendengar suara Adzan” oke, jadi Niel Armstrong
mendarat di bulan lalu dia denger suara Adzan di sana, nh toa mesjid mana yang
sampai disana Istiqlal kah apa nih, kita gak usah lanjut omongin toa mesjid gue takut
kena maslah kayak kemarin kita lanjut aja, yang keamrin belum kelar. Lu harusnya
ketika ngelihat video itu gak mungkin dong masalahnya di kolom komentarnya
orang-orang pada percaya tulisannya “Oh ya, baru tau gue” ada lagi di bawah
“Alhamdulila putra jenius bumi ternyata seorang muslim” dibawahnya ada lagi
tulisan paling lucu “Nill Amstrong siapa daah?” nah,, kan kesel yah, gila ni orang.
Gak suka baca, kalau suka tapi setengah-setangah, habis itu kita ngomel-ngomel
mulu, udah gitu kita gampang sekali kena hoax dan gagap persatuan, gue tu ngerasa
orang Indonesia tu, masih salah nangkap persatuan itu seperti apa?
Sering kan kita ketemu sama orang “Lu persatua”/”oh gue persatuan banget
ini teman gue beda-beda agama, beda suku, gue pancasila banget” ,, “kok lu gak mau
berteman sama yang itu”/”itukan orang jahat”. Itu bukan persatuan namanya, itu
justru ngebelah dua dan siapa lu untuk ngerasa lu orang baik dan dia orang jahatnya,
lu tunjuk dia orang jahat dia gak ngerasa dia jahat, hal-hal yang lu curigai di dia ada
juga di teman-teman lu. Orang Indoensia itu ngelihat dunia itu hitam dan putih,
kebanyakn nonton film gue rasa, dia pikir Indonesia itu isinya cuman auto bot dan
desebtikon, iya bener orang Indoneisa itu mikirnya bener-bener kayak gitu Thanos
dan kawan-kawan, Ironman dan kawan-kawan ,, hidup kan gak seperti itu, gak
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sesederhana itu lupa kadang-kadang emang kita merdeka karna orang baik menang
perang lawan orang jahat, nggak! Kita merdeka karna kita bersedia duduk dialog
sama orang yang selama ini kita anggap jahat, duduk bareng ,, bertahun-tahun rakyat
kita dibunuh, diperkosa, kekayaan kita diambil, duduk kita dialog ,, kontroversi tentu!
Di alam baka orang-orang yang mati karna lawan Belanda “Lu gila kali anak-anak
muda, gue nih mati karna belanda lu malah ngobrol bareng, teman gue nih kepalanya
putus gara-gara lawan belanda, benar gak”/”(angkat jempol) gak ada kepalanya. Kita
itu kadang-kadang lupa bahwa kita itu jangan bikin tembok antara kita, justru bikin
jembatan seberangin, orang-orang lupa kalau yang dibutuhkan adalah dialog, cara
berpikir orang baik dan orang jahat ini yang menurut gue membuat terorisme tetap
ada, radikalisme tetap ada karna yang yang ini nih yang melakukan hal-hal terorisme
ini dicap sebagai penjahat, dikasih hukuman mati dianggap martir dia dianggap
pahlawan gak kelar masalahnya itu yang terjadi tu, makanya sampai sekarang masih
ada bom di Surabaya masih ingat gak, itu memiluhkan sekali lho sampai satu
keluarga kompak semuanya bapaknya, ibu, anak laki, anak perempuan sama-sama
sepakat untuk melakukan bom bunuh diri “kok bisa!” apakah karena mereka merasa
orang jahat? ,, gak mungkin, justru karena mereka merasa benar, mana mungkin sih
ada si Ibu bawa anaknya ngebom kalau dia ngerasa dia salah, ditinggal anaknya
karena dia gak mau anaknya kena dosa yang sama, tapi karena dia yakin dia bener
makanya dia ajak, karena yakin bener ,, gak mungkin karna gak ada babysitter dong
emang mau nonton Avenger musti anak dibawa ke bioskop sambil main handphone
enggak! ,, satu keluarga kompak bom bunuh diri karena yakin banget mereka bener,
nah terus sekarang peluang apa yang kita punya untuk mengubah bener dan salah,
bener dan salah, baik dan jahat, satu keluarga bom bunuh diri lu pikirin sendiri baikbaik aja tu kenapa bisa kompak, keluarga gue gak mungkin terjadi, kayak keluarga
gue gak mungkin kompak sama-sama untuk bikin bom bunuh diri, keburu berantem
dalam rapatnya. “Nih,, cara aku bisa bikin lebih banyak orang Kristen mati”/”Cara
kamu gampang ketahuan, gak masuk akal cara aku aja” ,, “kamu itu paling Cuma dua
yang mati”/”yah, pake caraku juga baik, kamu gak pernah mikirin perasaan aku sih
102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

udah ciuman dengan Sofia Lajuba” ,, “gak ada urusannya ini kita ah! Lagi rapat mau
bunuh orang Kristen masih bawa-bawa Sofia Lajuba”.
Tau gak ngomong soal tikus, yang tadi itu iya bener, waktu gue lagi baca-baca
soal tikus, gue nemu suatu artikel yang menarik.Jadi ada para ahli mencoba untuk
meneliti hubungan sosial dalam persoalan dengan objek tikus, jadi kayak kandang
kecil gitu dua tikus ditari di dalam hitam dan putih, misalkan yang hitam namanya
Ahmad yang putih misalnya namanya Stefanus misalnya aja. Ahmaad sana Stefanus
satu kandang gak saling ngomong saling menghindar gak berinteraksi kan beda yah
hitam sama putih gak saling berinteraksi. Stefanus dikurung, jadi dalam kandang
kayak ada perangkap dikurung jadi dia nggak bisa gerak tapi ada tausnya, tuasnya
ditoel dikit bebas.Stefanus dikurung disini ngejering dia “tolong-tolong aku” gitu si
tikus putih Stefanus ini ngejerit sangat terdengar si Ahmad cuek aj nggak ngapangapain udah. Ahmad dan Stefanus pindah ke kandung satunya hidup berbulan-bulan
lama-lama akhirnya kenalan juga, satu kandang lama iya kan “udah berapa lama
disini”/”kan kita masuknya bareng”..setelah berbulan-bulan Ahmad dan Stefanus jadi
temenan jadi ngobrol, peneliti bisa melihat itu berinteraksi berdua di masukin lagi ke
kandang yang sama, Stefanus dikurung ngejerit dalam hitungan detik Ahmad
langsung nyelamatin. Kesimpula pertama walapun lu berbeda tapi kalau lu berteman,
lu lebih punya rasa empati. Eksperiman kedua, ada kandang isinya tikus hitam semua
ada Ahmad, Saiful, Akbar, Fatona gitu-gitulah pokoknya yah namanya banyak tu
disitu tikus hitam banyak lalu ditaro satu tikus putih namanya Felix gak ada nama
belakang Felix saja gak ada nama belakang yah, Felix ditaro diantara tikus-tikus
hitam nih hidup bareng-bareng lama, Felix dipindahin ke kandang pertama ada
Stefanus dikurung ngejerit Stefanus, Felix nggak menyelamatin padahal sama
warnanya. Kesimpulannya para peneliti bahkan kan walaupun lu sama tapi yang satu
hidup dalam lingkungan yang berbeda nggak aka nada rasa empati walaupun secara
fisik sama, harus berteman untuk punya rasa empati jadi kesimpulan para peneliti
adalah kalau emnag lu bener bendambakan persatuan maka jalan yang lu ambil tanpa
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permusuhan, kalau emang lu sadar persatuan konsekuensinya adalah tiada
permusuhan kuncinya adalah berteman kalau lu berteman dengan banyak orang, lu
akan lebih punya rasa empati dan mungkin lu akan lebih memahami orang itu.
Makanya gue percaya orang yang bilang ganyang Malaysia pasti gak punya orang
Malaysia karena kalau dia punya teman orang Malaysia nggak aka kepikrian nggak
enak dia mikirin temannya, orang yang bilang bakar cina, pasti gak punya teman cina
karna kalau dia punya teman orang cina dia gak akan berani ngomong kayak begitu
dia mikirn temannya ,, yang bilang gay itu bangsat pasti gak punya teman gay ,,
perempuan yang bercadar adalah teroris pasti gak punya teman teroris, lho bener
dong bener lu punya teman teroris pasti tau bahwa yang gak semua perempuan
bercadar itu teroris, gak serta merta itu teroris dong, iya gak. Lu pernah lihat ada
wawancara di TV nggak jadi ada teroris ditangkap tetangganya diwawancara
pertanyaanya “kayak gimana tu dia sehari-hari?” jawabannya pasti selalu sama “Baik,
pendiam orangnya” kan gitu iya dong, cirri-ciri teroris gitu baik dan pendiam kan
gak pernah ditanya, “anda ternyata tetangga seorang teroris seperti apa
kesehariannya?”/”saya sudah curiga tu, dia kemana-kemana pakai cadar bawa solder
kan aneh yah” terus orangnya bilang “yang pakai hotpans bispak, pasti gak punya
teman yang suka pakai hotpans dan gue tau ini adalah klarifikasi yang aneh yah
punya teman yang suka pake hotpans “lu kenapa suka beretman sama dia?/”kata
pandji gue harus punya teman yang suka pakai hotpans” nggak tapi bener kalau lu
punya teman yang doyan pakai hotpans lu tau bahwa yang pakai hotpans gak bispak,
Ifan Gunawan suka pake hotpans lu mau make dia.
Banyak orang lupa bahwa yang dibutuhkan itu adalah mencoba untuk
memhami sebelum membenci dan kadang-kadang kalau kita pahami buntutnya gak
membenci, makanya berteman dengan sebanyak-banyaknya orang, siapapun ,,
walaupun lu anggap dia orang yang buruk temenin aja, kalau gak lu gak akan paham,
temenan semuanya tu tikus hitam sama tikus puith temenan kan gak jadi tikus
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zebrasantai! Berteman sebanyak-banyaknya lu lebih punya empati sama orang itu jadi
lu bisa memahami mungkin solusinya bisa datang dari situ
Eksperimen coba lu berteman sama orang buta dan sadari betapa
canggungnya ketika lu pertama kali ngobrol sama orang buta karna lu baru sadar
ternate gue gak tau caranya bersosialisasi sama orang buta canggung, itu yang gue
rasakan waktu pertama kali ,, jadi waktu itu gue ngajar stand up di komunitas
namanya mitranetra orang buta semuanya terus gue ngajar standup terus ada satu
orang buta bilang “Eh bang Pandji emang orang buta bisa stand up, orang-orang
kebutuhan khusus” gue bilang “Bisa, karena ada stand up comedy namanya Dani
Aditya dia lumpuh pakai kursi roda tapi dia bisa stand up, walaupun memang harus
diakuin materinya dark yah” terus dia bilang gini “bisa dijelasin gak materi druk itu
seperti apa, karena bagi kamu semua juga dark?” ah!! Salah ngomong langsung
anjayy salah ngomong nih gue tersinggung ni orang. Tapi ternyata dia bercanda, lu
harus tau orang buta ini bercandaannya itu kayak gitu jadi harus belajar
menertawakan kondisinya kalau nggak stress, bercandanya gokil lah. Waktu itu
pernah ada satu teman gue dia bilang “Pandji doain dong gue mau ujian JPNS” gue
bilang “Udah belajar belum lu”/”udah” ,, “yah gak usah didoain lah yah pokoknya
aman” ,, “nggak masalahnya kenpa gue minta didoain soalnya ujian CPNS untuk
difabel itu baru bisa untuk pengguna kuris roda, orang buta belum boleh” terus
temannya yang buta juga bilang “Yaudah kalau giu, patahin aja kaki lu” trus dia
bilang “udah buta cacat lagi haha” terus gue (kaget) sungguh saveg candaanya
sungguh savage! Lu sadar gak kalimat barusan “udah buta cacat lagi” dia gak
ngerasa buta itu cacat gokil yah, luar biasa lho. Nih, gue kasih tips buat lu ini
terdengar “Ya iyalah Nji” tapi pada prakteknya nggak pernah kita lakuin, kalau lu
berfoto dengan orang buta pastikan yang megang kamera bilang posisinya ada
dimana? “Ya iyalah nji kan orang buta”/” iya tapi masalahnya jarang terjadi” karna
gue pernah foto habis gue ngajar itu ada 30 mungkin orang-orang buta semua, foto
bareng am ague, “ayo kita foto” tapi berisik nih jadi mereka gak dengar yang megang
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kamera ada diaman? Pas mau foto”kenapa pada mencar yah” ada yang di sini, di,
dibelakang, ada yang lahi tolak pinggang disini ada hadap gue, “kenapa sih?” ternyata
mereka gak tau musti ngadep mana karena gak tau kamernya di sebelah mana? Pas
dibilang “Eh kamera sebelah sini yok” mereka rebut segala macam, gue lagi
barengansama ketua yayasan mitra netrabapak-bapak udah tua buta juga, kesel dia ini
orang-orang pada ribet terus dia bilang “Aduh,, ini orang-orang buta ribet banget
cuman foto doang, emang habis foto, fotonya mau diapain ,, dilihat!”. Terimakasih
semuanya selamat malam.
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